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Mevrouw, Mijnheer, Dokter, 
 
 
Met deze rondzendbrief willen we enkele punten verduidelijken waarover we vragen ontvangen 
hebben. 
 
COVID-19 
 
Voor de registratie blijven de huidige richtlijnen voor de codering van ICD-10-BE gelden zoals 
beschreven in “Addendum 1 – Codeerrichtlijnen voor codering van COVID-19” van het handboek 
ICD-10-BE-codering, officiële versie 2019.  

- De laatste versie van dit handboek kan u terugvinden op onze website:  
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-
gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/icd-10-be/publicaties#guidelines  

- Alle vragen met betrekking tot deze codeerrichtlijnen kunnen gesteld worden via 
info.icd@health.fgov.be  

 
Om de COVID-19-patiënten duidelijk kunnen identificeren heeft het RIZIV een nieuwe specifieke 
code ingevoerd, 793800: Identificatie COVID-19-Patiënt. Deze code moet op de volgende manier 
in de MZG geregistreerd worden: 
 

- Voor elk verblijf met de diagnose COVID-19 moet in het bestand PROCRIZI de nieuwe 
RIZIV-code 793800 (Identificatie COVID-19-patiënt) opgenomen worden.  
Deze code moet in MZG geregistreerd worden volgens de richtlijnen van het RIZIV en dit 
zolang het RIZIV toelaat deze code te gebruiken.  

 
- Alle informatie in verband met deze code kan u terugvinden op de website van het RIZIV: 

https://www.inami.fgov.be/nl/covid19/Paginas/spoedgevallen-intensieve-zorg-covid19-
afdelingen-ziekenhuizen.aspx  
 

Om de ziekenhuizen te vrijwaren van bijkomende registratielast, hercodering van verblijven en 
wijzigingen aan de ziekenhuissoftware, zal de FOD zelf de ICD-10-code ‘U07.1 COVID-19’ 
toekennen. Dit zal gebeuren op basis van de geregistreerde data, voor beleidsanalytische en 
rapportagedoeleinden en van zodra de gegevens ons ter beschikking worden gesteld. Voor de MZG 
2020/1 is dit eind januari 2021. De informatie over de gehanteerde methodiek bij de toekenning van 
code U07.1 zal ten vroegste op dat ogenblik gepubliceerd worden. 
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Wij wensen te herhalen en bevestigen dat de MZG 2020 niet zal gebruikt worden voor financiering 
van de ziekenhuizen (DBI/OMZ-CIR/N.03_20), maar dat het belangrijk is dat wij over deze gegevens 
kunnen beschikken omdat de MZG uiteraard nuttige informatie bevat over de impact van COVID-19 
op de reguliere ziekenhuisactiviteit en over de COVID-19-gerelateerde activiteit per 
ziekenhuisverblijf. 
 
Verplichte registratie van diagnoses en ingrepen 
 
Tijdens de COVID-19-crisis blijft de volledige registratie van diagnoses en ingrepen verplicht. 
Hiervoor is er geen opschorting voorzien. 
 
PAAZ: registratie thuis-daghospitalisatie 
 
We herinneren er graag aan dat enkel activiteiten intra muros binnen de MZG moeten worden 
geregistreerd. 
 
Wij zijn er ons van bewust dat de activiteiten in dagziekenhuizen door de coronamaatregelen (deels) 
zijn stopgezet en dat het personeel elders wordt ingezet. De registratie op zich mag niet worden 
stopgezet maar de activiteiten die voor deze ‘corona-periode’ geregistreerd zullen worden, zullen 
uiteraard nihil (of beperkt) zijn.  
 
Aangezien thuis-daghospitalisaties plaatsvinden buiten de muren van het ziekenhuis, dient men 
deze activiteit niet in de MZG te registeren.  
 
Voor bijkomende informatie kunt U steeds contact opnemen via de generieke mailboxen namelijk 
info.rhmzg@health.fgov.be. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Pedro Facon  
Directeur-generaal 
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