
Bijlage

Van ICD-9-CM-codes naar 
ICD-10-CM-codes 

De stoornissen staan in de volgorde waarin ze in de tekst voorkomen.* De 
eerste code is steeds de icd-9-cm-code, dan volgt een rechte streep (|) en dan 
de icd-10-cm-code.

STOORNISSEN DIE MEESTAL VOOR HET EERST 
IN DE KINDERTIJD OF ADOLESCENTIE WORDEN 
GEDIAGNOSTICEERD (zie hoofdstuk 2)

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit

314.01 | f90.1 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend 
hyperactief-impulsief type

314.00 | f90.0 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, overwegend 
onoplettendheidstype

 314.01 | f90.2 Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, 
gecombineerde type

314.9 | f90.9 Niet-gespecificeerde aandachtstekortstoornis met 
hyperactiviteit

Gedragsstoornis en oppositioneel-opstandige gedragsstoornis

312.81 | f91.1 Gedragsstoornis, type beginnende in de kindertijd
312.82 | f91.2 Gedragsstoornis, type beginnende in de adolescentie

* Uit: Allen Frances, Psychiatrische diagnostiek – de essentie (© 2014, Uitgeverij 
Nieuwezijds).
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312.89 | f91.9 Gedragsstoornis, type niet-gespecificeerd begin
313.81 | f91.3 Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
312.9 | f90.9 Niet-gespecificeerde gedragsstoornis 

299.00 | F84.0 Autismespectrumstoornis

309.21 | F93.0 Separatie-angststoornis

Intellectuele ontwikkelingsstoornis

317 | f70 Licht
318.0 | f71 Matig
318.1 | f72 Ernstig
318.2 | f73 Zeer ernstig

Specifieke leerstoornis

315.00 | f81.0 Lezen
315.1 | f81.2 Rekenen
314.2 | f81.81 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
315.9 | f81.9 Niet-gespecificeerd

Voedingsstoornissen

307.52 | f98.3 Pica (bij kinderen)
307.53 | f98.21 Ruminatiestoornis

Zindelijkheidsstoornissen

307.7 | f98.1 Encopresis
307.6 | f98.0 Enuresis

DEPRESSIEVE STOORNISSEN (zie hoofdstuk 3)

Depressieve stoornis

Indien eenmalige episode:

296.21 | f32.0 Depressieve stoornis, eenmalige episode, licht
296.22 | f32.1 Depressieve stoornis, eenmalige episode, matig
296.23 | f32.2 Depressieve stoornis, eenmalige episode, ernstig zonder 

psychotische kenmerken
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296.24 | f32.3 Depressieve stoornis, eenmalige episode, ernstig met 
psychotische kenmerken

296.20 | f32.9 Depressieve stoornis, eenmalige episode, niet-
gespecificeerd

Indien recidiverend:

296.31 | f33.0 Depressieve stoornis, recidiverend, licht
296.32 | f33.1 Depressieve stoornis, recidiverend, matig
296.33 | f33.2 Depressieve stoornis, recidiverend, ernstig zonder 

psychotische kenmerken
296.34 | f33.3 Depressieve stoornis, recidiverend, ernstig met 

psychotische kenmerken
296.30 | f33.9 Depressieve stoornis, recidiverend, niet-gespecificeerd

300.4 | F34.1 Chronische depressieve stoornis (dysthymie)

625.4 | N94.3 Premenstruele dysforische stoornis

Depressieve stoornis door een middel

De onderstaande icd-10-cm-codes zijn voor depressieve stoornis door een 
middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijk-
heid). Voor icd-10-cm-codes voor depressieve stoornis door een middel ‘met 
milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ 
zie Over de icd-codering (p. 25).
291.89 | f10.24 Door alcohol geïnduceerd
292.84 | f15.24 Door amfetamine geïnduceerd
292.84 | f14.24 Door cocaïne geïnduceerd
292.84 | f16.24 Door hallucinogeen geïnduceerd
292.84 | f18.24 Door vluchtige stof geïnduceerd
292.84 | f11.24 Door opioïde geïnduceerd
292.84 | f16.24 Door fencyclidine geïnduceerd
292.84 | f13.24 Door sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum 

geïnduceerd
292.84 | f19.24 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd
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Depressieve stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld 
de somatische aandoening)

293.83 | f06.31 Met depressieve kenmerken
293.83 | f06.32 Met episode die lijkt op een depressieve stoornis
293.83 | f06.34 Met gemengde kenmerken
De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).

311 | F32.9 Niet-gespecificeerde depressieve stoornis

296.90 | F39 Niet-gespecificeerde stemmingsstoornis

BIPOLAIRE STOORNISSEN (zie hoofdstuk 4)

Bipolaire I-stoornis

296.01 | f30.11 Bipolaire i-stoornis, eenmalige manische episode, licht
296.02 | f30.12 Bipolaire i-stoornis, eenmalige manische episode, matig
296.03 | f30.13 Bipolaire i-stoornis, eenmalige manische episode, 

ernstig
296.04 | f30.2 Bipolaire i-stoornis, eenmalige manische episode, 

ernstig met psychotische kenmerken
296.05 | f30.3 Bipolaire i-stoornis, eenmalige manische episode, 

gedeeltelijk in remissie
296.06 | f30.4 Bipolaire i-stoornis, eenmalige manische episode, 

volledig in remissie
296.00 | f30.10 Bipolaire i-stoornis, eenmalige manische episode, niet-

gespecificeerd

296.40 | f31.0 Bipolaire i-stoornis, laatste episode hypomaan
296.41 | f31.11 Bipolaire i-stoornis, laatste episode manisch, licht
296.42 | f31.12 Bipolaire i-stoornis, laatste episode manisch, matig
296.43 | f31.13 Bipolaire i-stoornis, laatste episode manisch, ernstig
296.44 | f31.2 Bipolaire i-stoornis, laatste episode manisch, ernstig 

met psychotische kenmerken
296.45 | f31.73 Bipolaire i-stoornis, laatste episode manisch, gedeeltelijk 

in remissie
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296.46 | f31.74 Bipolaire i-stoornis, laatste episode manisch, volledig in 
remissie

296.40 | f31.10 Bipolaire i-stoornis, laatste episode manisch, niet-
gespecificeerd

296.51 | f31.31 Bipolaire i-stoornis, laatste episode depressief, licht
296.52 | f31.32 Bipolaire i-stoornis, laatste episode depressief, matig
296.53 | f31.4 Bipolaire i-stoornis, laatste episode depressief, ernstig
296.54 | f31.5 Bipolaire i-stoornis, laatste episode depressief, ernstig 

met psychotische kenmerken
296.55 | f31.75 Bipolaire i-stoornis, laatste episode depressief, 

gedeeltelijk in remissie
296.56 | f31.76 Bipolaire i-stoornis, laatste episode depressief, volledig 

in remissie
296.50 | f31.30 Bipolaire i-stoornis, laatste episode depressief, niet-

gespecificeerd

296.61 | f30.61 Bipolaire i-stoornis, laatste episode gemengd, licht
296.62 | f30.62 Bipolaire i-stoornis, laatste episode gemengd, matig
296.63 | f30.63 Bipolaire i-stoornis, laatste episode gemengd, ernstig
296.64 | f30.64 Bipolaire i-stoornis, laatste episode gemengd, ernstig 

met psychotische kenmerken
296.65 | f30.77 Bipolaire i-stoornis, laatste episode gemengd, 

gedeeltelijk in remissie
296.66 | f30.78 Bipolaire i-stoornis, laatste episode gemengd, volledig in 

remissie
296.60 | f30.60 Bipolaire i-stoornis, laatste episode gemengd, niet-

gespecificeerd

296.7 | f31.9 Bipolaire i-stoornis, laatste episode niet-gespecificeerd

296.89 | F31.81 Bipolaire II-stoornis

301.13 | F34.0 Cyclothyme stoornis

Bipolaire stoornis door een middel

De onderstaande icd-10-cm-codes zijn voor bipolaire stoornis door een mid-



6 psychi at rische di agnost iek

del ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid). 
Voor icd-10-cm-codes voor bipolaire stoornis door een middel ‘met milde 
stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ zie 
Over de icd-codering (p. 25).
291.89 | f10.24 Door alcohol geïnduceerd
292.84 | f15.24 Door amfetamine geïnduceerd
292.84 | f14.24 Door cocaïne geïnduceerd
292.84 | f16.24 Door hallucinogeen geïnduceerd
292.84 | f11.24 Door opioïde geïnduceerd
292.84 | f16.24 Door fencyclidine geïnduceerd
292.84 | f13.24 Door sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum 

geïnduceerd
292.84 | f19.24 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

Bipolaire stoornis door een andere somatische aandoening (vermeld de 
somatische aandoening)

293.83 | f06.33 Met manische kenmerken
293.83 | f06.33 Met episodes die lijken op manische of hypomane 

episodes
293.83 | f06.34 Met gemengde kenmerken
De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).

296.80 | F31.9 Niet-gespecificeerde bipolaire stoornis

296.90 | F39 Niet-gespecificeerde stemmingsstoornis

ANGSTSTOORNISSEN (zie hoofdstuk 5)

Paniekstoornis

300.21 | f40.01 Paniekstoornis met agorafobie
300.01 | f41.0 Paniekstoornis zonder agorafobie

300.22 | F40.0 Agorafobie

300.23 | F40.10 Sociale angststoornis (sociale fobie)
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Specifieke fobie

300.29 | f40.218 Dieren
300.29 | f40.230 Bloed-injectie-verwonding, Angst voor bloed
300.29 | f40.231 Bloed-injectie-verwonding, Angst voor injecties en 

bloedtransfusies
300.29 | f40.233 Bloed-injectie-verwonding, Angst voor verwonding
300.29 | f40.232 Bloed-injectie-verwonding, Angst voor overige medische 

zorg
300.29 | f40.228 Natuurlijke omgeving
300.29 | f40.248 Bepaalde situaties
300.29 | f40.298 Overige

300.02 | F41.1 Gegeneraliseerde angststoornis

Angststoornis door een middel

De onderstaande icd-10-cm-codes zijn voor angststoornis door een middel 
‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid). Voor 
icd-10-cm-codes voor angststoornis door een middel ‘met milde stoornis 
in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ zie Over de 
icd-codering (p. 25).
291.89 | f10.280 Door alcohol geïnduceerd
292.89 | f15.280 Door amfetamine geïnduceerd
292.89 | f15.280 Door caffeïne geïnduceerd
292.89 | f12.280 Door cannabis geïnduceerd
292.89 | f14.280 Door cocaïne geïnduceerd
292.89 | f16.280 Door hallucinogeen geïnduceerd
292.89 | f18.280 Door vluchtige stof geïnduceerd
292.89 | f11.288 Door opioïde geïnduceerd
292.89 | f16.280 Door fencyclidine geïnduceerd
292.89 | f13.280 Door sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum 

geïnduceerd
292.89 | f19.280 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

293.84 | F06.4 Angststoornis door een andere somatische 
aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).
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300.00 | F41.9 Niet-gespecificeerde angststoornis

OBESSIEVE-COMPULSIEVE EN GERELATEERDE STOORNISSEN 
(zie hoofdstuk 6)

300.3 | F42 Obsessieve-compulsieve stoornis

300.7 | F45.22 Stoornis in de lichaamsbeleving

300.3 | F42 Verzameldwang (hoarding disorder)

Ticstoornissen

307.23 | f95.2 Stoornis van Gilles de la Tourette
307.22 | f95.1 Chronische motorische of vocale ticstoornis
307.21 | f95.0 Tijdelijke ticstoornis
333.3 | g25.61 Ticstoornis door een middel (vermeld het middel)
333.3 | g25.69 Ticstoornis door een andere somatische aandoening 

(vermeld de somatische aandoening)
De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).

307.20 | f95.9 Niet-gespecificeerde ticstoornis

312.39 | F63.3 Trichotillomanie

Obsessieve-compulsieve stoornis of een gerelateerde stoornis door een 
middel

De onderstaande icd-10-cm-codes zijn voor obsessieve-compulsieve stoornis 
door een middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. af-
hankelijkheid). Voor icd-10-cm-codes voor obsessieve-compulsieve stoornis 
door een middel ‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder 
stoornis in het gebruik’ zie Over de icd-codering (p. 25).
292.89 | f15.288 Door amfetamine geïnduceerd
292.89 | f14.288 Door cocaïne geïnduceerd
292.89 | f19.288 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd
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294.8 | F06.8 Obsessieve-compulsieve stoornis of een gerelateerde 
stoornis door een somatische aandoening (vermeld 
de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).

300.00 | F42 Niet-gespecificeerde obsessieve-compulsieve 
stoornis of gerelateerde stoornis

TRAUMA- EN STRESSGERELATEERDE STOORNISSEN (zie 
hoofdstuk 7)

309.81 | F43.10 Posttraumatische stress-stoornis

308.3 | F43.0 Acute stress-stoornis

Aanpassingsstoornis

309.0 | f43.21 Aanpassingsstoornis met depressieve stemming
309.24 | f43.22 Aanpassingsstoornis met angst
309.28 | f43.23 Aanpassingsstoornis met gemengd angstige en 

depressieve stemming
309.3 | f43.24 Aanpassingsstoornis met verstoring van het gedrag
309.4 | f43.25 Aanpassingsstoornis met gemengde verstoring van 

emoties en gedrag
309.9 | f43.20 Niet-gespecificeerde aanpassingsstoornis

309.89 | F43.8 Niet-gespecificeerde trauma- en stressgerelateerde 
stoornis

SCHIZOFRENIESPECTRUM EN ANDERE PSYCHOTISCHE 
STOORNISSEN (zie hoofdstuk 8)

295.9 | F20.9 Schizofrenie

295.40 | F20.81 Schizofreniforme stoornis
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Schizoaffectieve stoornis

295.70 | f25.0 Bipolaire type
295.70 | f25.1 Depressieve type

297.1 | F22 Waanstoornis

297.3 | F24 Gedeelde psychotische stoornis (folie à deux)

298.8 | F23 Kortdurende psychotische stoornis

Psychotische stoornis door een middel

De onderstaande icd-10-cm-codes zijn voor psychotische stoornis door een 
middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijk-
heid). Voor icd-10-cm-codes voor psychotische stoornis door een middel 
‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het ge-
bruik’ zie Over de icd-codering (p. 25).
291.9 | f10.259 Door alcohol geïnduceerd
292.9 | f15.259 Door amfetamine geïnduceerd
292.9 | f12.259 Door cannabis geïnduceerd
292.9 | f14.259 Door cocaïne geïnduceerd
292.9 | f16.259 Door hallucinogeen geïnduceerd
292.9 | f18.259 Door vluchtige stof geïnduceerd
292.9 | f11.259 Door opioïde geïnduceerd
292.9 | f16.259 Door fencyclidine geïnduceerd
292.9 | f13.259 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum 

geïnduceerd
292.9 | f19.259 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

Psychotische stoornis door een andere somatische aandoening 
(vermeld de somatische aandoening)

293.81 | f06.2 Met wanen
293.82 | f06.0 Met hallucinaties
De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).

293.89 | F06.1 Katatone stoornis door een andere somatische 
aandoening (vermeld de somatische aandoening)
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De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).

298.9 | F29 Niet-gespecificeerde psychotische stoornis

AAN MIDDELEN GEBONDEN STOORNISSEN (zie hoofdstuk 9)

Afhankelijkheid van een middel

303.90 | f10.20 Alcoholafhankelijkheid
304.40 | f15.20 Amfetamineafhankelijkheid
304.30 | f12.20 Cannabisafhankelijkheid
304.20 | f14.20 Cocaïneafhankelijkheid
304.30 | f16.20 Hallucinogeenafhankelijkheid
304.60 | f18.20 Afhankelijkheid van vluchtige stof
304.00 | f11.20 Afhankelijkheid van opioïde
304.60 | f16.20 Afhankelijkheid van fencyclidine
304.10 | f13.20 Afhankelijkheid van sedativum, hypnoticum of 

anxiolyticum
305.1 | f17.200 Afhankelijkheid van tabak
304.80 | f19.20 Afhankelijkheid van verschillende middelen
304.90 | f19.20 Afhankelijkheid van ander (of onbekend) middel 

(vermeld zo mogelijk het middel)

Misbruik van een middel

305.00 | f10.10 Misbruik van alcohol
305.70 | f15.10 Misbruik van amfetamine
305.20 | f12.10 Misbruik van cannabis
305.60 | f14.10 Misbruik van cocaïne
305.30 | f16.10 Misbruik van hallucinogenen
305.90 | f18.10 Misbruik van vluchtige stof
305.50 | f11.10 Misbruik van opioïden
305.90 | f16.10 Misbruik van fencyclidine
305.40 | f13.10 Misbruik van een sedativum, hypnoticum of 

anxiolyticum
305.90 | f19.10 Misbruik van een ander (of onbekend) middel (vermeld 

zo mogelijk het middel)
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Intoxicatie door een middel

Met uitzondering van intoxicatie door cafeïne zijn de onderstaande icd-10-
cm-codes voor intoxicatie door een middel ‘met matige of ernstige stoornis in 
het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid). Voor icd-10-cm-codes voor intoxicatie 
door een middel ‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder 
stoornis in het gebruik’ zie Over de icd-codering (p. 25).
303.00 | f10.229 Alcoholintoxicatie
292.89 | f15.229 Amfetamine-intoxicatie
305.90 | f15.929 Caffeïne-intoxicatie
292.89 | f12.229 Cannabis-intoxicatie, zonder perceptuele vervormingen
292.89 | f12.222 Cannabis-intoxicatie, met perceptuele vervormingen
292.89 | f14.229 Cocaïne-intoxicatie
292.89 | f16.229 Hallucinogeen-intoxicatie
292.89 | f18.229 Vluchtige stof-intoxicatie
292.89 | f11.229 Opioïde-intoxicatie
292.89 | f16.229 Fencyclidine-intoxicatie
292.89 | f13.229 Sedativum-, hypnoticum- of anxiolyticum-intoxicatie
292.89 | f19.229 Intoxicatie door een ander (of onbekend) middel 

(vermeld zo mogelijk het middel)

Onthouding van een middel

Met uitzondering van onthouding van cafeïne zijn de onderstaande icd-10-
cm-codes voor onthouding van een middel ‘met matige of ernstige stoornis 
in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid), omdat onthouding van een middel 
‘met milde stoornis in het gebruik’ of ‘zonder stoornis in het gebruik’ niet 
kan worden gecodeerd.
291.81 | f10.239 Onthouding van alcohol, zonder perceptuele 

vervormingen
291.81 | f10.232 Onthouding van alcohol, met perceptuelevervormingen
292.0 | f15.23 Onthouding van amfetamine
292.0 | f15.93 Onthouding van caffeïne
292.0 | f12.288 Onthouding van cannabis
292.0 | f14.23 Onthouding van cocaïne
292.0 | f11.23 Onthouding van opioïde
292.0 | f13.239 Onthouding van sedativum, hypnoticum of 

anxiolyticum, zonder perceptuele vervormingen
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292.0 | f13.232 Onthouding van sedativum, hypnoticum of 
anxiolyticum, met perceptuele vervormingen

292.0 | f17.203 Onthouding van tabak
292.0 | f19.239 Onthouding van een ander (of onbekend) middel

Psychische stoornissen door een middel

Hieronder volgen uitsluitend de psychische stoornissen door een middel die 
in deze bijlage niet onder de andere categorieën stoornissen worden genoemd 
(depressieve stoornissen, bipolaire stoornissen, enzovoort).
291.9 | f10.99 Niet-gespecificeerde aan alcohol gerelateerde stoornis
292.9 | f15.99 Niet-gespecificeerde aan amfetamine gerelateerde 

stoornis
292.9 | f15.99 Niet-gespecificeerde aan caffeïne gerelateerde stoornis
292.9 | f12.99 Niet-gespecificeerde aan cannabis gerelateerde stoornis
292.9 | f14.99 Niet-gespecificeerde aan cocaïne gerelateerde stoornis
292.9 | f16.99 Niet-gespecificeerde aan hallucinogeen gerelateerde 

stoornis
292.9 | f18.99 Niet-gespecificeerde aan vluchtige stof gerelateerde 

stoornis
292.9 | f11.99 Niet-gespecificeerde aan opioïde gerelateerde stoornis
292.9 | f16.99 Niet-gespecificeerde aan fencyclidine gerelateerde 

stoornis
292.9 | f13.99 Niet-gespecificeerde aan sedativum, hypnoticum of 

anxiolyticum gerelateerde stoornis
292.9 | f17.209 Niet-gespecificeerde aan tabak gerelateerde stoornis
292.9 | f19.99 Niet-gespecificeerde aan ander (of onbekend) middel 

gerelateerde stoornis

NEUROCOGNITIEVE STOORNISSEN (zie hoofdstuk 10)

Delirium

293.0 | f05 Delirium door een andere somatische aandoening 
(vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).
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Door middel geïnduceerd delirium

Tenzij anders aangegeven, dienen de onderstaande icd-10-cm-codes te wor-
den gebruikt gedurende de intoxicatie en ‘bij matige of ernstige stoornis in 
het gebruik’ (d.w.z. afhankelijkheid). Voor icd-10-cm-codes voor door een 
middel geïnduceerd delirium gedurende de intoxicatie ‘bij milde stoornis 
in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ zie Over de 
icd-codering (p. 25).
291.0 | f10.221 Door alcohol geïnduceerd tijdens intoxicatie
291.0 | f10.231 Door alcohol geïnduceerd tijdens onthouding
292.81 | f15.221 Door amfetamine geïnduceerd
292.81 | f12.221 Door cannabis geïnduceerd
292.81 | f14.221 Door cocaïne geïnduceerd
292.81 | f16.221 Door hallucinogeen geïnduceerd
292.81 | f18.221 Door vluchtige stof geïnduceerd
292.81 | f11.221 Door opioïde geïnduceerd tijdens intoxicatie
292.0 | f11.23 Door opioïde geïnduceerd tijdens onthouding
292.81 | f16.921 Door fencyclidine geïnduceerd
292.81 | f13.221 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum 

geïnduceerd tijdens intoxicatie
292.81 | f13,231 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum 

geïnduceerd tijdens onthouding
292.81 | f19.221 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd tijdens 

intoxicatie
292.81 | f19.231 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd tijdens 

onthouding
780.09 | r41.0 Niet-gespecificeerd delirium

Primaire neurocognitieve stoornis (dementie)

De onderstaande icd-10-cm-codes zijn de codes voor ‘waarschijnlijke’ (vs. 
‘mogelijke’) dementie. En met uitzondering van persisterende dementie door 
een middel moet ook de bijbehorende code van de medische aandoening ge-
bruikt worden. Zie Over de icd-codering (p. 25). 

Dementie door de ziekte van Alzheimer
294.11 | f02.81 Met gedragsstoornissen
294.10 | f02.80 Zonder gedragsstoornissen
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Vasculaire dementie
290.40 | f01.51 Met gedragsstoornissen
290.40 | f01.50 Zonder gedragsstoornissen

Dementie door traumatisch hersenletsel
294.11 | f02.81 Met gedragsstoornissen
294.10 | f02.80 Zonder gedragsstoornissen

Dementie door de ziekte van Parkinson
294.11 | f02.81 Met gedragsstoornissen
294.10 | f02.80 Zonder gedragsstoornissen

Lewy body-dementie
294.11 | f02.81 Met gedragsstoornissen
294.10 | f02.80 Zonder gedragsstoornissen

Dementie door hiv-infectie
294.11 | f02.81 Met gedragsstoornissen
294.10 | f02.80 Zonder gedragsstoornissen

Dementie door frontotemporale kwab degeneratie
294.11 | f02.81 Met gedragsstoornissen
294.10 | f02.80 Zonder gedragsstoornissen

Dementie door de ziekte van Huntington
294.11 | f02.81 Met gedragsstoornissen
294.10 | f02.80 Zonder gedragsstoornissen

Dementie door prionziekte
294.11 | f02.81 Met gedragsstoornissen
294.10 | f02.80 Zonder gedragsstoornissen

Persisterende dementie door een middel
De onderstaande icd-10-cm-codes zijn voor persisterende dementie door een 
middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijk-
heid). Voor icd-10-cm-codes voor persisterende dementie door een middel 
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‘met milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het ge-
bruik’ zie Over de icd-codering (p. 25).
291.2 | f10.27 Door alcohol geïnduceerd, non-amnestische 

confabulerende type
291.2 | f10.26 Door alcohol geïnduceerd, amnestische confabulerende 

type
292.82 | f13.27 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum 

geïnduceerd
292.82 | f18.27 Door vluchtige stof geïnduceerd
292.82 | f19.27 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

Milde neurocognitieve stoornis

De codes voor de diagnose milde neurocognitieve stoornis zijn hier niet 
opgenomen omdat ik het gebruik van deze dsm-5-categorie afraad. Zie het 
waarschuwingskader in hoofdstuk 10.

294.8 | R41.9 Niet-gespecificeerde neurocognitieve stoornis

PERSOONLIJKHEIDSSTOORNISSEN (zie hoofdstuk 11)

301.83 | F60.3 Borderline persoonlijkheidsstoornis

301.7 | F60.2 Antisociale persoonlijkheidsstoornis

301.81 | F60.81 Narcistische persoonlijkheidsstoornis

301.50 | F60.4 Theatrale persoonlijkheidsstoornis

301.4 | F60.5 Obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis

301.82 | F60.6 Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

301.6 | F60.7 Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

301.0 | F60.0 Paranoïde persoonlijkheidsstoornis

301.20 | F60.1 Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
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301.22 | F21 Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

310.1 | F07.0 Persoonlijkheidsverandering door een andere 
somatische aandoening (vermeld de somatische 
aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).

301.9 | F60.9 Niet-gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

STOORNISSEN IN DE IMPULSBEHEERSING (zie hoofdstuk 12)

312.31 | F63.0 Pathologisch gokken

312.34 | F63.81 Periodieke explosieve stoornis

312.33 | F63.1 Pyromanie

312.32 | F63.2 Kleptomanie

312.30 | F63.9 Niet-gespecificeerde stoornis in de impulsbeheersing

EETSTOORNISSEN (zie hoofdstuk 13)

307.1 | F50.00 Anorexia nervosa

307.51 | F50.2 Bulimia nervosa

307.51 | F50.8 Eetbuistoornis

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 13.

307.50 | F50.9 Niet-gespecificeerde eetstoornis

SLAAP-WAAKSTOORNISSEN (zie hoofdstuk 14)

780.52 | G47.00 Insomniastoornis
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De bijbehorende code van elke psychische stoornis of medische aandoening 
die in dit verband relevant is, moet ook gebruikt worden. Zie Over de icd-co-
dering (p. 25).

Slaap-waakstoornis gebonden aan de circadiane ritmiek

307.45 | g47.21 Uitgestelde-slaapfasetype
307.45 | g47.22 Slaapfasevervroegingtype
307.45 | g47.23 Onregelmatig-slaap-waakritmetype
307.45 | g47.24 Niet-24-uurs-slaap-waakritmetype
307.45 | g47.26 Ploegendiensttype
307.45 | g47.20 Niet-gespecificeerd type

780.54 | G47.10 Hypersomnolentiestoornis

De bijbehorende code van elke psychische stoornis of medische aandoening 
die in dit verband relevant is, moet ook gebruikt worden. Zie Over de icd-co-
dering (p. 25).

780.57 | G47.30 Niet-gespecificeerde slaapapneu

Zoals is opgemerkt in hoofdstuk 14, beschouw ik slaapapneu niet als een 
psychische stoornis. Voor de codes van andere soorten slaapapneu, zie Over 
de icd-codering (p. 25).

Non-rapid eye movement-slaapgedragstoornis

307.46 | f51.3 Slaapwandeltype
307.46 | f51.4 Pavor nocturnus-type

307.47 | F51.5 Nachtmerries

327.42 | G47.52 Rapid eye movement-slaapgedragstoornis

Slaap-waakstoornis door een middel

De onderstaande icd-10-cm-codes zijn voor slaap-waakstoornis door een 
middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijk-
heid). Voor icd-10-cm-codes voor slaap-waakstoornis door een middel ‘met 
milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ 
zie Over de icd-codering (p. 25).
291.82 | f10.282 Door alcohol geïnduceerd
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292.85 | f15.282 Door amfetamine geïnduceerd
292.85 | f15.282 Door caffeïne geïnduceerd
292.85 | f12.288 Door cannabis geïnduceerd
292.85 | f14.282 Door cocaïne geïnduceerd
292.85 | f11.282 Door opioïde geïnduceerd
292.85 | f13.282 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum 

geïnduceerd
292.85 | f17.208 Door tabak geïnduceerd
292.85 | f19.282 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

327.01 | G47.01 Insomnia door een andere somatische aandoening 
(vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).

327.14 | G47.14 Hypersomnia door een andere somatische 
aandoening (vermeld de somatische aandoening)

De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).

780.52 | G47.00 Niet-gespecificeerde insomnia

780.54 | G47.10 Niet-gespecificeerde hypersomnia

780.59 | G47.9 Niet-gespecificeerde slaap-waakstoornis

SEKSUELE EN GENDERPROBLEMEN (zie hoofdstuk 15)

Genderdysforie

302.t6 | f64.2 Genderdysforie bij kinderen
302.85 | f64.1 Genderdysforie bij adolescenten of volwassenen

Seksuele disfuncties

302.71 | f52.0 Seksuele stoornis met verminderd verlangen bij de man
302.72 | f52.21 Erectiestoornis
302.75 | f52.4 Vroegtijdige ejaculatie
302.74 | f52.32 Vertraagde ejaculatie



20 psychi at rische di agnost iek

302.72 | f52.22 Seksuele stoornis met verminderd verlangen/seksuele 
opwindingsstoornis bij de vrouw

302.73 | f52.31 Orgasmestoornis bij de vrouw
302.76 | f52.6 Genitale-bekkenpijn/penetratiestoornis

Seksuele disfunctie door een middel
De onderstaande icd-10-cm-codes zijn voor seksuele disfunctie door een 
middel ‘met matige of ernstige stoornis in het gebruik’ (d.w.z. afhankelijk-
heid). Voor icd-10-cm-codes voor seksuele disfunctie door een middel ‘met 
milde stoornis in het gebruik’ (misbruik) of ‘zonder stoornis in het gebruik’ 
zie Over de icd-codering (p. 25).
291.89 | f10.281 Door alcohol geïnduceerd
292.89 | f15.281 Door amfetamine geïnduceerd
292.89 | f14.281 Door cocaïne geïnduceerd
292.89 | f11.281 Door opioïde geïnduceerd
292.89 | f13.281 Door sedativum, hypnoticum of anxiolyticum 

geïnduceerd
292.89 | f19.281 Door ander (of onbekend) middel geïnduceerd

Seksuele disfunctie door een andere somatische aandoening (vermeld de so-
matische aandoening)
De bijbehorende code van de medische aandoening moet ook gebruikt wor-
den. Zie Over de icd-codering (p. 25).
608.89 | n50.8 Seksuele stoornis door een andere somatische 

aandoening met verminderd verlangen bij de man
607.84 | n52.9 Erectiestoornis door een andere somatische aandoening
625.8 | n94.89 Seksuele stoornis met verminderd verlangen/seksuele 

opwindingsstoornis door een andere somatische 
aandoening bij de vrouw

625.0 | n94.1 Genitale-bekkenpijn/penetratiestoornis door een andere 
somatische aandoening

302.70 | f52.9 Niet-gespecificeerde seksuele disfunctie

Parafiele stoornissen

302.2 | f65.4 Pedofiele stoornis
302.4 | f65.2 Exhibitionistische stoornis 
302.82 | f65.3 Voyeuristische stoornis
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302.89 | f65.81 Frotteuristische stoornis
302.84 | f65.52 Seksueel sadisme stoornis
302.83 | f65.51 Seksueel masochisme stoornis
302.81 | f65.0 Fetisjistische stoornis
302.3 | f65.1 Transvestitistische stoornis
302.9 | f65.9 Niet-gespecificeerde parafiele stoornis

STOORNISSEN GERELATEERD AAN LICHAMELIJKE 
SYMPTOMEN (zie hoofdstuk 16)

300.82 | F45.1 Somatische symptoomstoornis

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 16.

Conversiestoornis (functionele neurologische symptoomstoornis)

300.11 | f44.4 Conversiestoornis met motorische symptomen
300.11 | f44.6 Conversiestoornis met sensorische symptomen
300.11 | f44.5 Conversiestoornis met convulsies
300.11 | f44.7 Conversiestoornis met gemengde symptomen

316 | F54 Psychische factoren die de somatische aandoening 
beïnvloeden

300.19 | F68.10 Nagebootste stoornis

DISSOCIATIEVE STOORNISSEN (zie hoofdstuk 17)

300.14 | F44.81 Dissociatieve identiteitsstoornis (meervoudige 
persoonlijkheidsstoornis)

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 17.

300.12 | F44.0 Dissociatieve amnesie

Zie het waarschuwingskader in hoofdstuk 17.

300.6 | F48.1 Depersonalisatiestoornis/derealisatiestoornis

300.15 | F44.9 Niet-gespecificeerde dissociatieve stoornis
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CODES VOOR AANDOENINGEN DIE EEN REDEN VOOR ZORG 
KUNNEN ZIJN, MAAR GEEN PSYCHISCHE STOORNIS ZIJN (zie 
hoofdstuk 18)

Relatieproblemen

v61.20 | z62.820 Ouder-kindrelatieprobleem
v61.10 | z63.0 Partnerrelatieprobleem
v61.8 | z62.891 Relatieprobleem tussen de kinderen
v62.81 | z63.9 Niet-gespecificeerd relatieprobleem

Problemen in verband met misbruik of verwaarlozing

Hieronder volgt een soort samenvatting van de zeer complexe icd-10-cm-co-
des. Voor aanvullende codes zie Over de icd-codering (p. 25).
v61.21 | z69.010 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of 

verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op 
slachtoffer, misbruik door ouder)

v61.21 | z69.020 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of 
verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op 
slachtoffer, misbruik door niet-ouder)

v61.22 | z69.011 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of 
verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op 
ouder)

v62.83 | z69.021 Lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik of 
verwaarlozing van kind (focus van de behandeling op 
niet-ouder)

995.54 | t74.12x Lichamelijke mishandeling van kind (focus op bevestigd 
delict)

995.54 | t76.12x Lichamelijke mishandeling van kind (focus op vermoed 
delict)

995.53 | t74.22x Seksueel misbruik van kind (focus op bevestigd delict)
995.53 | t76.22x Seksueel misbruik van kind (focus op vermoed delict)
995.52 | t74.02x Verwaarlozing van kind (focus op bevestigd delict)
995.52 | t76.02x Verwaarlozing van kind (focus op vermoed delict)

v61.11 | z69.11 Fysiek misbruik of seksueel misbruik van echtgenoot/
partner (focus op behandeling slachtoffer)



bijlage Van icd-9-cm-codes naar icd-10-cm-codes 23

v61.12 | z69.12 Fysiek misbruik of seksueel misbruik van echtgenoot/
partner (focus op behandeling dader)

v65.49 | z69.81 Fysiek misbruik of seksueel misbruik van volwassen 
niet-partner (focus op behandeling slachtoffer)

v62.83 | z69.82 Fysiek misbruik of seksueel misbruik van volwassen 
niet-partner (focus op behandeling dader)

995.81 | t74.11x Fysiek misbruik van volwassene (focus op bevestigd 
delict)

995.81 | t76.11x Fysiek misbruik van volwassene (focus op vermoed 
delict)

995.83 | t74.21x Seksueel misbruik van volwassene (focus op bevestigd 
delict)

995.83 | t76.21x Seksueel misbruik van volwassene (focus op vermoed 
delict)

Bewegingsstoornissen door een geneesmiddel teweeggebracht

332.1 | g21.11 Neuroleptisch parkinsonisme
332.1 | g21.19 Parkinsonisme door overige geneesmiddelen 

teweeggebracht
333.92 | g21.0 Maligne neuroleptisch syndroom
333.72 | g24.02 Acute dystonie door geneesmiddelen teweeggebracht
333.99 | g25.71 Acute acathisie door geneesmiddelen teweeggebracht
333.85 | g24.01 Tardieve dyskinesie
333.72 | g24.09 Tardieve dystonie
333.99 | g25.71 Tardieve acathisie
333.1 | g25.1 Houdingstremor door geneesmiddelen teweeggebracht
333.90 | g25.9 Niet-gespecificeerde bewegingsstoornis door 

geneesmiddelen teweeggebracht

Andere problemen

v15.81 | z91.19 Niet meewerken aan behandeling
v65.2 | z76.5 Simulatie
v71.01 | z72.811 Antisociaal gedrag bij volwassenen
v71.02 | z72.810 Antisociaal gedrag bij een kind of adolescent
v62.89 | r41.83 Zwakbegaafdheid
780.97 | r41.82 Met de leeftijd samenhangende cognitieve achteruitgang
v62.82 | z63.4 Rouwreactie
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v62.3 | z55.9 Studieprobleem
v62.2 | z56.9 Beroepsprobleem
v62.89 | z65.8 Religieus of spiritueel probleem
v62.4 | z60.3 Acculturatieprobleem
v62.89 | z60.0 Levensfaseprobleem
995.29 | t43.205 Onthouding van antidepressiva
995.20 | t50.905 Overige bijwerkingen van geneesmiddelen



Over de ICD-codering

 De overstap van icd-9-cm naar icd-10-cm als coderingssysteem heeft 
het aantal en de complexiteit van de diagnostische codes enorm doen 
toenemen. Omwille van de gebruiksvriendelijkheid voor clinici zijn in 
Psychiatrische diagnostiek – de essentie niet alle icd-10-cm-codes voor 
alle beschreven stoornissen opgenomen in de hoofdtekst en de bijla-
ge Van icd-9-cm-codes naar icd-10-cm-codes. De vertaling van het 
ene naar het andere coderingssysteem is bovendien noodzakelijkerwijs 
niet altijd exact, soms is er sprake van uiteenlopende interpretaties. De 
verschillende conversie-websites en de door de dsm-5 voorgestelde om-
zetting van het ene naar het andere systeem laten dan ook hier en daar 
verschillen zien – geen enkele bron kan daarbij aanspraak maken op 
absolute autoriteit. De dsm-5 kwam al direct na de eerste oplage met 
correcties in de coderingen. Ik heb bij de omzetting van het ene naar 
het andere systeem steeds gekozen voor wat in mijn ogen de beste en 
meest praktische optie is, maar wie het hele spectrum aan keuzemoge-
lijkheden wil verkennen vindt hieronder een aantal websites.

www.icd10data.com
www.icd10codesearch.com
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en
www.aapc.com/icd-10/index.aspx
www.guilford.com/frances_updates
www.dsm5.org
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