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0000035994 traject @DBC 000: Traject;

0000006876 syndroom van Felty felty syndroom; M05.09: Syndroom van Felty van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

57160007 Felty's syndrome 

(disorder)

101: Reumatoïde artritis;

0000006877 reumatoïde longziekte M05.19+: Reumatoïde longziekte ( J99.0 ) van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

J99.0*: Reumatoïde longaandoening ( M05.1 );

398726004 Rheumatoid lung 

disease (disorder)

101: Reumatoïde artritis;

0000006878 reumatoïde vasculitis vasculitis bij reumatoïde artritis; M05.29: Reumatoïde vasculitis van lokalisatie 

niet gespecificeerd;

400054000 Rheumatoid 

vasculitis 

(disorder)

101: Reumatoïde artritis;

0000006881 reumafactor-positieve en 

antiCCP-negatieve 

reumatoïde artritis

M05.99: Seropositieve reumatoïde artritis, niet 

gespecificeerd van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

101: Reumatoïde artritis;

0000006882 reumafactor-positieve en 

antiCCP-positieve 

reumatoïde artritis

M05.99: Seropositieve reumatoïde artritis, niet 

gespecificeerd van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

101: Reumatoïde artritis;

0000006883 seropositieve reumatoïde 

artritis

M05.99: Seropositieve reumatoïde artritis, niet 

gespecificeerd van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

239791005 Seropositive 

rheumatoid 

arthritis (disorder)

101: Reumatoïde artritis;

0000006885 reumafactor negatieve en 

antiCCP positieve 

reumatoïde artritis

M06.09: Seronegatieve reumatoïde artritis van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

101: Reumatoïde artritis;

0000006886 reumafactor negatieve en 

antiCCP negatieve 

reumatoïde artritis

M06.09: Seronegatieve reumatoïde artritis van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

101: Reumatoïde artritis;

0000006889 subcutane reumatoïde 

nodulus

reumatoïde nodulus;

rheuma noduli;

M06.39: Reumatoïde nodulus van lokalisatie 

niet gespecificeerd;

33719002 Subcutaneous 

rheumatoid nodule 

(disorder)

101: Reumatoïde artritis;

0000006892 reumatoïde artritis reumatoïde artritis [RA];

rheumatoid arthritis;

M06.99: Reumatoïde artritis, niet gespecificeerd 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

69896004 Rheumatoid 

arthritis (disorder)

101: Reumatoïde artritis;

0000006893 arthritis psoriatica mutilans 

oligoarticulair

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.10*: Arthritis mutilans ( L40.5 ) van 

multipele lokalisaties;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006894 arthritis psoriatica mutilans 

polyarticulair

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.10*: Arthritis mutilans ( L40.5 ) van 

multipele lokalisaties;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);
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0000006895 arthritis psoriatica mutilans 

monoarticulair

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.19*: Arthritis mutilans ( L40.5 ) van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006897 polyarticulaire arthritis 

psoriatica

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.30*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van multipele lokalisaties;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006898 oligoarticulaire arthritis 

psoriatica

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.30*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van multipele lokalisaties;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006903 arthritis psoriatica van 

elleboog

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.32*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van bovenarm;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006904 arthritis psoriatica van pols L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.33*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van onderarm;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006909 arthritis psoriatica van heup L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.35*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van bekkengebied en bovenbeen;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006910 arthritis psoriatica van knie L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.36*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van onderbeen;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006912 arthritis psoriatica van 

enkel

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.37*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van enkel en voet;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006918 arthritis psoriatica psoriasis arthropathica;

psoriatiforme artritis;

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.39*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ) van lokalisatie niet gespecificeerd;

33339001 Psoriasis with 

arthropathy 

(disorder)

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

202: Artritis psoriatica (vnl. axiaal);

0000006919 monoarticulaire arthritis 

psoriatica

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.39*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ) van lokalisatie niet gespecificeerd;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);
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0000051941 arthritis psoriatica van hand L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.34*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van hand;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000051942 arthritis psoriatica van 

schouder

L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.31*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van schoudergebied;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000051943 arthritis psoriatica van voet L40.5+: Psoriasis arthropathica (M07.0- M07.3 ,  

M09.0 );

M07.37*: Overige artropathieën bij psoriasis ( 

L40.5 ), van enkel en voet;

102: Artritis psoriatica (vnl. perifeer);

0000006976 idiopathisch jicht arthritis urica;

primair jicht;

M10.09: Idiopathische jicht van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

24595009 Primary gout 

(disorder)

103: Jicht (artritis urica);

0000006987 medicatie-geïnduceerde 

jicht

geneesmiddel-geïnduceerde jicht; M10.29: Door geneesmiddel geïnduceerde jicht 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

239845005 Gout secondary to 

drug (disorder)

103: Jicht (artritis urica);

0000006996 jicht door verminderde 

nierfunctie

M10.39: Jicht door verminderde nierfunctie van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

239844009 Gout secondary to 

renal impairment 

(disorder)

103: Jicht (artritis urica);

0000007005 secundaire jicht M10.49: Overige secundaire jicht van lokalisatie 

niet gespecificeerd;

239843003 Secondary gout 

(disorder)

103: Jicht (artritis urica);

0000007023 jicht van knie M10.96: Jicht, niet gespecificeerd, van 

onderbeen;

103: Jicht (artritis urica);

0000007033 jicht gout; M10.99: Jicht, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

90560007 Gout (disorder) 103: Jicht (artritis urica);

0000007034 jicht tophi jicht tophus; M10.99: Jicht, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

402469004 Gouty tophus 

(disorder)

103: Jicht (artritis urica);

0000050775 idiopathisch jicht van grote 

teen

M10.07: Idiopathische jicht van enkel en voet; 103: Jicht (artritis urica);

0000050776 idiopathisch jicht van knie M10.06: Idiopathische jicht van onderbeen; 103: Jicht (artritis urica);

0000050781 jicht van grote teen M10.97: Jicht, niet gespecificeerd, van enkel en 

voet;

103: Jicht (artritis urica);

0000007035 artropathie door 

hydroxyapatietafzetting

M11.09: Hydroxyapatietafzetting van lokalisatie 

niet gespecificeerd;

86787000 Chondrocalcinosis 

due to calcium 

hydroxyapatite 

crystals (disorder)

104: CPPD / overige kristalartritis;

0000007036 familiaire chondrocalcinose M11.19: Familiale chondrocalcinose van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

239840000 Familial 

chondrocalcinosis 

(disorder)

104: CPPD / overige kristalartritis;

Lees voor gebruik de gebruiksovereenkomst op de DHD website. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten verleend worden, copyright © 2015 DHD. 4



Let op: dit bestand bevat een momentopname van de uitlevering.  Gebruik altijd de actuele versie van de diagnosethesaurus in uw EPD

ThesaurusID Diagnoseterm Synoniemen ICD10 code + omschrijving Snomed ID Snomed  Term DBC afleiding code + omschrijving

0000007056 chondrocalcinose chondrocalcinosis type; M11.29: Overige chondrocalcinose van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

239838005 Chondrocalcinosis 

(disorder)

104: CPPD / overige kristalartritis;

0000007058 acute calciumpyrofosfaat 

artropathie

pseudojicht; M11.89: Overige gespecificeerde artropathieën 

door kristalafzetting van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

104: CPPD / overige kristalartritis;

0000007059 chronische 

calciumpyrofosfaat 

artropathie

M11.89: Overige gespecificeerde artropathieën 

door kristalafzetting van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

104: CPPD / overige kristalartritis;

0000007064 kristalartritis van elleboog M11.92: Artropathie door kristalafzetting, niet 

gespecificeerd, van bovenarm;

428768008 Crystal arthropathy 

of elbow (disorder)

104: CPPD / overige kristalartritis;

0000007065 kristalartritis van pols M11.93: Artropathie door kristalafzetting, niet 

gespecificeerd, van onderarm;

429419004 Crystal arthropathy 

of wrist (disorder)

104: CPPD / overige kristalartritis;

0000007070 kristalartritis van heup M11.95: Artropathie door kristalafzetting, niet 

gespecificeerd, van bekkengebied en 

bovenbeen;

428027008 Crystal arthropathy 

of hip (disorder)

104: CPPD / overige kristalartritis;

0000007071 kristalartritis van knie M11.96: Artropathie door kristalafzetting, niet 

gespecificeerd, van onderbeen;

429420005 Crystal arthropathy 

of knee (disorder)

104: CPPD / overige kristalartritis;

0000007073 kristalartritis van enkel M11.97: Artropathie door kristalafzetting, niet 

gespecificeerd, van enkel en voet;

104: CPPD / overige kristalartritis;

0000057936 syndroom van Reiter reiter syndrome;

ziekte van Reiter;

M02.39: Ziekte van Reiter van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

105: Reactieve artritis;

0000006866 reactieve artritis reactieve artropathie; M02.99: Reactieve artropathie, niet 

gespecificeerd van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

67224007 Reiter's disease 

(disorder)

105: Reactieve artritis;

0000050556 reactieve artritis van 

elleboog

M02.92: Reactieve artropathie, niet 

gespecificeerd, van bovenarm;

201561002 Reactive 

arthropathy of 

elbow (disorder)

105: Reactieve artritis;

0000050557 reactieve artritis van enkel M02.97: Reactieve artropathie, niet 

gespecificeerd, van enkel en voet;

201571000 Reactive 

arthropathy of 

ankle (disorder)

105: Reactieve artritis;

0000050558 reactieve artritis van heup M02.95: Reactieve artropathie, niet 

gespecificeerd van bekkengebied en 

bovenbeen;

201567003 Reactive 

arthropathy of hip 

(disorder)

105: Reactieve artritis;

0000050559 reactieve artritis van knie M02.96: Reactieve artropathie, niet 

gespecificeerd, van onderbeen;

201569000 Reactive 

arthropathy of 

knee (disorder)

105: Reactieve artritis;

0000050560 reactieve artritis van pols M02.93: Reactieve artropathie, niet 

gespecificeerd, van onderarm;

201563004 Reactive 

arthropathy of wrist 

(disorder)

105: Reactieve artritis;

0000050561 reactieve artritis van 

schouder

M02.91: Reactieve artropathie, niet 

gespecificeerd, van schoudergebied;

201558003 Reactive 

arthropathy of 

shoulder (disorder)

105: Reactieve artritis;
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0000051846 reactieve artritis van hand M02.94: Reactieve artropathie, niet 

gespecificeerd, van hand;

105: Reactieve artritis;

0000051847 reactieve artritis van voet M02.97: Reactieve artropathie, niet 

gespecificeerd, van enkel en voet;

105: Reactieve artritis;

0000005071 acuut reuma acuut reuma zonder vermelding van 

hartaandoening;

I00: Acuut reuma zonder vermelding van 

hartaandoening;

81077008 Acute rheumatic 

arthritis (disorder)

106: Acuut reuma / post strept. artritis;

0000006922 artropathie bij ziekte van 

Crohn

artropathie bij enteritis regionalis; K50.9: Ziekte van Crohn, niet gespecificeerd;

M07.49*: Artropathie bij ziekte van Crohn 

[enteritis regionalis] ( K50.- ) van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

201728006 Arthropathy in 

Crohn's disease 

(disorder)

107: Artritis/sacroiliitis bij inflammatoire 

darmaandoening;

0000006924 artropathie bij colitis 

ulcerosa

K51.9: Colitis ulcerosa, niet gespecificeerd;

M07.59*: Artropathie bij colitis ulcerosa ( K51.- ) 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

201727001 Arthropathy in 

ulcerative colitis 

(disorder)

107: Artritis/sacroiliitis bij inflammatoire 

darmaandoening;

0000000294 ziekte van Lyme lyme-borrelliose; A69.2: Lyme-ziekte; 23502006 Lyme disease 

(disorder)

108: Lyme artritis - Borreliose;

0000006828 Lyme-artritis lymeartritis; A69.2: Lyme-ziekte;

M01.29*: Artritis bij 'Lyme-ziekte' ( A69.2 ) van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

33937009 Lyme arthritis 

(disorder)

108: Lyme artritis - Borreliose;

0000006795 bacteriële artritis A49.9: Bacteriële infectie, niet gespecificeerd;

M01.39*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige bacteriële ziekten van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

48245008 Bacterial arthritis 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000006798 bacteriële artritis van 

schouder

infectieuze artritis van schouder;

pyogene artritis van schouder;

septische artritis van schouder;

M00.91: Pyogene artritis, niet gespecificeerd, 

van schoudergebied;

36678001 Pyogenic arthritis 

of shoulder region 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000006802 artritis van elleboog door 

bacteriële infectie

bacteriële artritis van elleboog;

infectieuze artritis van elleboog;

pyogene artritis van elleboog;

septische artritis van elleboog;

M13.12: Monartritis, niet elders geclassificeerd, 

van bovenarm;

239779001 Elbow pyogenic 

arthritis (disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000006803 bacteriële artritis van pols infectieuze artritis van pols;

pyogene artritis van pols;

septische artritis van pols;

M00.93: Pyogene artritis, niet gespecificeerd, 

van onderarm;

42095008 Pyogenic arthritis 

of forearm 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000006804 bacteriële artritis van hand infectieuze artritis van hand;

pyogene artritis van hand;

septische artritis van hand;

M00.94: Pyogene artritis, niet gespecificeerd, 

van hand;

61112000 Pyogenic arthritis 

of hand (disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000006810 bacteriële artritis van heup infectieuze artritis van heup;

pyogene artritis van heup;

septische artritis van heup;

M00.95: Pyogene artritis, niet gespecificeerd 

van bekkengebied en bovenbeen;

372941008 Pyogenic arthritis 

of hip (disorder)

109: Bacteriele artritis;

Lees voor gebruik de gebruiksovereenkomst op de DHD website. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten verleend worden, copyright © 2015 DHD. 6



Let op: dit bestand bevat een momentopname van de uitlevering.  Gebruik altijd de actuele versie van de diagnosethesaurus in uw EPD

ThesaurusID Diagnoseterm Synoniemen ICD10 code + omschrijving Snomed ID Snomed  Term DBC afleiding code + omschrijving

0000006812 bacteriële artritis van knie infectieuze artritis van knie;

pyogene artritis van knie;

septische artritis van knie;

M00.96: Pyogene artritis, niet gespecificeerd, 

van onderbeen;

239777004 Knee pyogenic 

arthritis (disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000006815 bacteriële artritis van enkel infectieuze artritis van enkel;

pyogene artritis van enkel;

septische artritis van enkel;

M00.97: Pyogene artritis, niet gespecificeerd, 

van enkel en voet;

20358003 Pyogenic arthritis 

of ankle (disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000008164 tuberculose van cervicale 

wervelkolom

A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M49.02*: Tuberculose van wervelkolom ( A18.0 

) van cervicaal gebied;

203263006 Tuberculosis of 

cervical spine 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000008166 tuberculose van thoracale 

wervelkolom

A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M49.04*: Tuberculose van wervelkolom ( A18.0 

) van thoracaal gebied;

203264000 Tuberculosis of 

thoracic spine 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000008168 tuberculose van lumbale 

wervelkolom

A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M49.06*: Tuberculose van wervelkolom ( A18.0 

) van lumbaal gebied;

203265004 Tuberculosis of 

lumbar spine 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000008170 tuberculose van os sacrum A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M49.08*: Tuberculose van wervelkolom ( A18.0 

) van sacraal en sacrococcygeaal gebied;

203266003 Tuberculosis of 

sacrum/coccyx 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000008171 tuberculose van 

wervelkolom

ziekte van Pott; A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M49.09*: Tuberculose van wervelkolom ( A18.0 

) van lokalisatie niet gespecificeerd;

35984006 Tuberculosis of 

vertebral column 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000009455 tuberculose van bot tuberculose [tbc] van bot; A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M90.09*: Tuberculose van bot ( A18.0 ) van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

203282002 Tuberculosis of the 

bones of multiple 

sites (disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000037137 tuberculose van heup A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M01.15*: Tuberculeuze artritis ( A18.0 ) van 

bekkengebied en bovenbeen;

14188007 Tuberculosis of hip 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000037138 tuberculose van knie A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M01.16*: Tuberculeuze artritis ( A18.0 ) van 

onderbeen;

17136009 Tuberculosis of 

knee (disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000037140 tuberculose van gewricht tuberculose [tbc] van gewricht; A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M01.19*: Tuberculeuze artritis ( A18.0 ) van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

367488007 Tuberculosis of 

joint (disorder)

109: Bacteriele artritis;
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0000050654 tuberculose van schouder A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M01.11*: Tuberculeuze artritis ( A18.0 ), van 

schoudergebied;

203278004 Tuberculosis of the 

bones of the 

shoulder region 

(disorder)

109: Bacteriele artritis;

0000050737 bacteriële artritis van voet infectieuze artritis van voet;

pyogene artritis van voet;

septische artritis van voet;

M00.97: Pyogene artritis, niet gespecificeerd, 

van enkel en voet;

109: Bacteriele artritis;

0000051945 tuberculose van elleboog A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M01.12*: Tuberculeuze artritis ( A18.0 ), van 

bovenarm;

109: Bacteriele artritis;

0000051946 tuberculose van enkel A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M01.17*: Tuberculeuze artritis ( A18.0 ) van 

enkel en voet;

109: Bacteriele artritis;

0000051947 tuberculose van pols A18.0+: Tuberculose van botten en gewrichten;

M01.13*: Tuberculeuze artritis ( A18.0 ), van 

onderarm;

109: Bacteriele artritis;

0000000518 parvovirusinfectie B34.3: Parvovirusinfectie, lokalisatie niet 

gespecificeerd;

186748004 Parvovirus 

infection (disorder)

110: Parvo virus infectie;

0000006890 inflammatoire 

polyartropathie

inflammatoire polyartritis ECI; M06.49: Inflammatoire polyartropathie van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

417373000 Inflammatory 

polyarthropathy 

(disorder)

111: Overige infectieuze artritis;

0000050682 virale artritis B34.9: Virusinfectie, niet gespecificeerd;

M01.59*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige virusziekten van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

239780003 Arthritis due to 

viral infection 

(disorder)

111: Overige infectieuze artritis;

0000050683 virale artritis van hand B34.9: Virusinfectie, niet gespecificeerd;

M01.54*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige virusziekten, van hand;

428361004 Arthritis of hand 

due to viral 

infection (disorder)

111: Overige infectieuze artritis;

0000050684 virale artritis van knie B34.9: Virusinfectie, niet gespecificeerd;

M01.56*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige virusziekten, van onderbeen;

429669000 Arthritis of knee 

due to viral 

infection (disorder)

111: Overige infectieuze artritis;

0000051864 virale artritis van elleboog B34.9: Virusinfectie, niet gespecificeerd;

M01.52*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige virusziekten, van bovenarm;

111: Overige infectieuze artritis;

0000051865 virale artritis van enkel B34.9: Virusinfectie, niet gespecificeerd;

M01.57*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige virusziekten, van enkel en voet;

111: Overige infectieuze artritis;
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0000051866 virale artritis van heup B34.9: Virusinfectie, niet gespecificeerd;

M01.55*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige virusziekten, van bekkengebied en 

bovenbeen;

111: Overige infectieuze artritis;

0000051867 virale artritis van pols B34.9: Virusinfectie, niet gespecificeerd;

M01.53*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige virusziekten, van onderarm;

111: Overige infectieuze artritis;

0000051868 virale artritis van schouder B34.9: Virusinfectie, niet gespecificeerd;

M01.51*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige virusziekten, van schoudergebied;

111: Overige infectieuze artritis;

0000051869 virale artritis van voet B34.9: Virusinfectie, niet gespecificeerd;

M01.57*: Artritis bij elders geclassificeerde 

overige virusziekten, van enkel en voet;

111: Overige infectieuze artritis;

0000006946 polyarticulaire juveniele 

idiopathische artritis 

reumafactor positief

juveniele polyartritis reumafactor positief;

polyarticulaire juveniele idiopathische artritis 

[JIA] reumafactor [RF] positief;

M08.09: Juveniele reumatoïde artritis van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

410796000 Juvenile 

seropositive 

polyarthritis 

(disorder)

112: Juveniele Idiopathische Artritis;

0000006948 juveniele idiopathische 

artritis met enthesitis

enthesitis gerelateerde JIA;

juveniele artritis met enthesopathie;

M08.99: Juveniele artritis, niet gespecificeerd 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

410801005 Juvenile idiopathic 

arthritis, enthesitis 

related arthritis 

(disorder)

112: Juveniele Idiopathische Artritis;

0000006950 polyarticulaire juveniele 

idiopathische artritis 

reumafactor negatief

juveniele polyartritis (seronegatief);

polyarticulaire JIA RF negatief;

M08.39: Juveniele polyartritis (seronegatief) van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

410797009 Juvenile 

seronegative 

polyarthritis 

(disorder)

112: Juveniele Idiopathische Artritis;

0000006955 oligoarticulaire juveniele 

idiopathische artritis

M08.49: Oligoarticulaire juveniele artritis van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

410798004 Juvenile idiopathic 

arthritis, 

oligoarthritis 

(disorder)

112: Juveniele Idiopathische Artritis;

0000006959 oligoarticulaire juveniele 

artritis ANA positief

M08.40: Oligoarticulaire juveniele artritis van 

multipele lokalisaties;

112: Juveniele Idiopathische Artritis;

0000006960 oligoarticulaire juveniele 

artritis ANA negatief

M08.40: Oligoarticulaire juveniele artritis van 

multipele lokalisaties;

112: Juveniele Idiopathische Artritis;

0000006962 juveniele idiopathische 

artritis

juveniele idiopathische artritis [JIA]; M08.99: Juveniele artritis, niet gespecificeerd 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

410502007 Juvenile idiopathic 

arthritis (disorder)

112: Juveniele Idiopathische Artritis;

0000007841 juveniele polyarteriitis M30.2: Juveniele polyarteriitis; 195363007 Juvenile 

polyarteritis 

(disorder)

112: Juveniele Idiopathische Artritis;

0000040271 systemische juveniele 

idiopathische artritis

systemische juveniele idiopathische artritis 

[JIA];

ziekte van Still;

M08.29: Juveniele artritis met systemisch begin 

[Still] van lokalisatie niet gespecificeerd;

201796004 Systemic onset 

juvenile chronic 

arthritis (disorder)

112: Juveniele Idiopathische Artritis;

0000007102 palindroomreuma M12.39: Palindroomreuma van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

50442003 Palindromic 

rheumatism 

(disorder)

113: Palindroom reuma;
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0000006887 adult-onset Still's disease adult-onset Still's disease [AOSD];

adult-onset ziekte van Still;

M06.19: Adult-onset Still's disease van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

239920006 Adult onset Still's 

disease (disorder)

114: Still's disease, Adult onset;

0000007119 artritis van schouder M13.11: Monartritis, niet elders geclassificeerd, 

van schoudergebied;

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007123 artritis van elleboog M13.12: Monartritis, niet elders geclassificeerd, 

van bovenarm;

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007124 artritis van pols M13.13: Monartritis, niet elders geclassificeerd, 

van onderarm;

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007125 artritis van hand M13.14: Monartritis, niet elders geclassificeerd, 

van hand;

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007132 artritis van heup M13.15: Monartritis, niet elders geclassificeerd 

van bekkengebied en bovenbeen;

427947000 Monoarthritis of hip 

joint (disorder)

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007133 artritis van knie M13.16: Monartritis, niet elders geclassificeerd, 

van onderbeen;

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007137 artritis van enkel M13.17: Monartritis, niet elders geclassificeerd, 

van enkel en voet;

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007143 monartritis M13.19: Monartritis, niet elders geclassificeerd 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

220000 Unspecified 

monoarthritis 

(disorder)

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007155 artritis van kaakgewricht artritis van temporo-mandibulairgewricht;

gewrichtsontsteking van kaak;

M13.98: Artritis, niet gespecificeerd; Overige 

gespecificeerde lokalisaties;

91944005 Arthritis of 

temporomandibula

r joint (disorder)

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007156 artritis arthritis; M13.99: Artritis, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

3723001 Arthritis (disorder) 115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000008464 synoviitis synovitis; M65.99: Synoviitis en tendovaginitis, niet 

gespecificeerd, van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

416209007 Synovitis 

(disorder)

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000050056 artritis van voet M13.97: Artritis, niet gespecificeerd, van enkel 

en voet;

448394006 Inflammation of 

joint of foot 

(disorder)

115: Mono artritis - niet geclassificeerd;

0000007117 oligoartritis M13.09: Polyartritis, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

239819001 Undifferentiated 

inflammatory 

oligoarthritis 

(disorder)

116: Oligo artritis - niet geclassificeerd;

0000007116 polyartritis polyarticulaire artritis; M13.00: Polyartritis, niet gespecificeerd van 

multipele lokalisaties;

416956002 Undifferentiated 

inflammatory 

polyarthritis 

(disorder)

117: Polyartritis - niet geclassificeerd;
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0000008449 voorbijgaande 

seronegatieve 

symmetrische synoviitis 

met pitting oedeem

remitterende seronegatieve symmetrische 

synoviitis met pitting oedeem;

remitterende seronegatieve symmetrische 

synovitis met pitting oedeem;

RS3PE-syndroom;

voorbijgaande seronegatieve symmetrische 

synovitis met pitting oedeem;

M65.80: Overige gespecificeerde synoviitis en 

tendovaginitis van multipele lokalisaties;

445345005 Remitting 

seronegative 

symmetrical 

synovitis with 

pitting edema 

(disorder)

117: Polyartritis - niet geclassificeerd;

0000007101 synoviitis villonodularis 

pigmentosa

synovitis villonodularis pigmentosa;

villonodulaire synoviitis gepigmenteerd;

M12.29: Villonodulaire synoviitis 

(gepigmenteerd) van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

95412009 Pigmented 

villonodular 

synovitis (disorder)

118: Synovitis villonodularis pigmentosa;

0000008011 spondylitis ankylopoetica ankylosing spondylitis;

spondylitis ankylopoetica [SA];

ziekte van Bechterew;

M45.9: Spondylitis ankylopoetica [Bechterew] 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

9631008 Ankylosing 

spondylitis 

(disorder)

201: Spondylitis ankylopoetica;

0000053161 axiale spondylartritis axiale spondylartritis [SpA]; M46.99: Inflammatoire spondylopathie, niet 

gespecificeerd van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

201: Spondylitis ankylopoetica;

0000062064 artropathie bij darmziekte K63.9: Darmziekte, niet gespecificeerd;

M07.69*: Overige artropathieën bij darmziekte 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

203: Spondylartropathie niet 

gedifferentieerd;

0000008015 sacro-iliitis spondylartropathie sacroiliitis; M46.18: Sacroïliitis, niet elders geclassificeerd 

van sacraal en sacrococcygeaal gebied;

239815007 Solitary sacroiliitis 

(disorder)

203: Spondylartropathie niet 

gedifferentieerd;

0000008057 spondylitis inflammatoire spondylopathie; M46.99: Inflammatoire spondylopathie, niet 

gespecificeerd van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

202649003 Inflammatory 

spondylopathy 

(disorder)

203: Spondylartropathie niet 

gedifferentieerd;

0000008152 spondylartropathie M48.89: Overige gespecificeerde 

spondylopathieën van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

203: Spondylartropathie niet 

gedifferentieerd;

0000007861 medicatie-geïnduceerde 

systemische lupus 

erythematodes

drug-induced systemic lupus erythematosus;

geneesmiddel-geïnduceerde lupus 

erythematodes disseminatus [LED];

geneesmiddel-geïnduceerde systemische lupus 

erythematodes [SLE];

medicatie-geïnduceerde systemische lupus 

erythematodus [SLE];

M32.0: Door geneesmiddel geïnduceerde lupus 

erythematodes disseminatus [LED];

201436003 Drug-induced 

systemic lupus 

erythematosus 

(disorder)

301: SLE;

0000007866 systemische lupus 

erythematodes

lupus erythematodes disseminatus [LED];

lupus erythematosus systemic;

systemische lupus erythematodes [SLE];

M32.9: Lupus erythematodes disseminatus 

[LED], niet gespecificeerd;

55464009 Systemic lupus 

erythematosus 

(disorder)

301: SLE;

0000006757 discoïde lupus 

erythematodes

discoïde lupus erythematodes [DLE]; L93.0: Discoïde lupus erythematodes; 200938002 Discoid lupus 

erythematosus 

(disorder)

302: Cutane LE;
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0000006758 subacute cutane lupus 

erythematodes

lupus erythematodes subacutus cutaneus;

subacute cutane lupus erythematodes [SCLE];

L93.1: Subacute cutane lupus erythematodes; 239891002 Subacute 

cutaneous lupus 

erythematosus 

(disorder)

302: Cutane LE;

0000006760 lokale lupus erythematodes lokale lupus erythematodes [LE]; L93.2: Overige lokale lupus erythematodes; 302: Cutane LE;

0000002288 antifosfolipidensyndroom antiphospholipid syndrome; D68.6: Overige trombofilie; 26843008 Antiphospholipid 

syndrome 

(disorder)

303: Lupus like / antifosfolipiden s.;

0000014320 SLE like disease systemische lupus erythematodes like disease; M32.9: Lupus erythematodes disseminatus 

[LED], niet gespecificeerd;

303: Lupus like / antifosfolipiden s.;

0000007875 CREST-syndroom M34.1: CR(E)ST syndrome; 62382002 Calcinosis, 

Raynaud's 

phenomenon, 

sclerodactyly, and 

telangiectasia 

syndrome 

(disorder)

304: CREST syndroom;

0000006761 sclerodermia circumscripta gelokaliseerde sclerodermie;

morfea;

morphaea;

L94.0: Gelokaliseerde sclerodermie 

[morphaea];

201048007 Localized morphea 

(disorder)

305: Sclerodermie;

0000006762 lineaire sclerodermie bandvormige sclerodermie; L94.1: Bandvormige sclerodermie; 22784002 Linear 

scleroderma 

(disorder)

305: Sclerodermie;

0000006763 calcinosis cutis osteosis cutis; L94.2: Calcinosis cutis; 21323007 Calcinosis cutis 

(disorder)

305: Sclerodermie;

0000006764 sclerodactylie L94.3: Sclerodactylie; 201051000 Sclerodactyly 

(disorder)

305: Sclerodermie;

0000006788 scleromyxoedeem syndroom van Arndt-Gottron; L98.5: Mucinose van huid; 305: Sclerodermie;

0000007874 progressieve systemische 

sclerose

diffuse cutane systemische sclerose;

progressieve sclerodermie;

M34.0: Progressieve systemische sclerose; 444133002 Progressive 

systemic sclerosis 

(disorder)

305: Sclerodermie;

0000007876 sclerodermiforme 

veranderingen door 

geneesmiddelen

geneesmiddel-geïnduceerde sclerodermie;

geneesmiddel-geïnduceerde systemische 

sclerose;

medicatie-geïnduceerde sclerodermie;

medicatie-geïnduceerde systemische sclerose;

M34.2: Systemische sclerose, geïnduceerd 

door geneesmiddelen en chemische stoffen;

201443009 Systemic sclerosis 

induced by drugs 

and chemicals 

(disorder)

305: Sclerodermie;

0000007878 systemische sclerose sine 

scleroderma

M34.8: Overige gespecificeerde vormen van 

systemische sclerose;

128461001 Systemic sclerosis 

sine scleroderma 

(disorder)

305: Sclerodermie;

0000007880 gelimiteerde sclerodermie gelimiteerde systemische sclerose; M34.8: Overige gespecificeerde vormen van 

systemische sclerose;

305: Sclerodermie;

0000007881 scleroedema van Buschke scleroedeem;

scleroedema adultorum;

M34.8: Overige gespecificeerde vormen van 

systemische sclerose;

95323007 Scleredema 

(disorder)

305: Sclerodermie;
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0000007882 sclerodermie M34.9: Systemische sclerose, niet 

gespecificeerd;

89155008 Systemic sclerosis 

(disorder)

305: Sclerodermie;

0000007869 dermatomyositis M33.1: Overige dermatomyositis; 396230008 Dermatomyositis 

(disorder)

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000007870 dermatomyositis sine 

dermatitis

M33.1: Overige dermatomyositis; 307: Poly- / Dermatomyositis;

0000007871 dermatomyositis sine 

myositis

M33.1: Overige dermatomyositis; 238935002 Dermatomyositis 

sine myositis 

(disorder)

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000007872 polymyositis M33.2: Polymyositis; 31384009 Polymyositis 

(disorder)

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000007890 mixed connective tissue 

disease

mixed connective tissue disease [MCTD]; M35.1: Overige overgangssyndromen; 398049005 Mixed collagen 

vascular disease 

(disorder)

307: Poly- / Dermatomyositis;

306: MCTD;

0000007891 antisynthetase syndroom M35.8: Overige gespecificeerde 

systeemziekten van bindweefsel;

445187004 Antisynthetase 

syndrome 

(disorder)

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000008264 inclusion body-myositis inclusielichaammyositis;

inclusion body myositis;

inclusion body myositis [IBM];

M60.89: Overige gespecificeerde vormen van 

myositis van lokalisatie niet gespecificeerd;

72315009 Inclusion body 

myositis (disorder)

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000008274 myositis M60.99: Myositis, niet gespecificeerd, van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

26889001 Myositis (disorder) 307: Poly- / Dermatomyositis;

0000008289 traumatische myositis 

ossificans

myositis ossificans door trauma; M61.09: Traumatische myositis ossificans van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

70917000 Traumatic myositis 

ossificans 

(disorder)

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000008301 progressieve myositis 

ossificans

fibrodysplasia ossificans progressiva [FOP];

fibrodysplasia ossificans progressiva ad;

progressieve myositis ossificans [MOP];

M61.19: Progressieve myositis ossificans van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

82725007 progressive 

myositis ossificans 

(disorder)

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000008313 paralytische calcificatie en 

ossificatie van spier

M61.29: Paralytische calcificatie en ossificatie 

van spier van lokalisatie niet gespecificeerd;

203033005 paralytic 

calcification / 

ossification of 

muscle (disorder)

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000051835 myositis van bovenste 

extremiteit

M60.99: Myositis, niet gespecificeerd, van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000051836 myositis van onderste 

extremiteit

M60.99: Myositis, niet gespecificeerd, van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

307: Poly- / Dermatomyositis;

0000007884 sicca-syndroom dacryosialoadenitis sicca;

dacryosialoadenopathie atrophicans;

Sjogren syndrome inheritance;

Sjögren-syndroom;

M35.0: Sicca-syndroom [Sjögren]; 83901003 SjÃ¶gren's 

syndrome 

(disorder)

308: Morbus Sjögren;

0000007885 sicca-syndroom primair M35.0: Sicca-syndroom [Sjögren]; 308: Morbus Sjögren;

0000007886 sicca-syndroom secundair M35.0: Sicca-syndroom [Sjögren]; 308: Morbus Sjögren;
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0000007895 polymyalgia rheumatica polymyalgia rheumatica [PMR]; M35.3: Polymyalgia rheumatica; 65323003 Polymyalgia 

rheumatica 

(disorder)

309: PMR;

0000007853 reuscelarteriitis met 

polymyalgia rheumatica

arteriitis temporalis met polymyalgia 

rheumatica;

M31.5: Reuscelarteriitis met polymyalgia 

rheumatica;

239938009 Giant cell arteritis 

with polymyalgia 

rheumatica 

(disorder)

310: Arteriitis temporalis;

0000007855 arteriitis temporalis arteriïtis temporalis;

reuscelarteriïtis;

reuzencellen-arteriitis;

temporal arteritis inheritance;

temporale reuscel arteriitis;

M31.6: Overige reuscelarteriitis; 400130008 Temporal arteritis 

(disorder)

310: Arteriitis temporalis;

0000007837 polyarteriitis nodosa polyarteriitis nodosa [PAN]; M30.0: Polyarteriitis nodosa; 155441006 Polyarteritis 

nodosa (disorder)

311: PAN / microscopische polyangiitis;

0000007838 microscopische polyarteritis 

nodosa

microscopische polyangiitis;

microscopische polyarteritis nodosa [PAN];

M31.7: Microscopische polyangiitis; 239928004 Microscopic 

polyarteritis 

nodosa (disorder)

311: PAN / microscopische polyangiitis;

0000007839 cutane polyarteriitis nodosa M30.0: Polyarteriitis nodosa; 239926000 Cutaneous 

polyarteritis 

nodosa (disorder)

311: PAN / microscopische polyangiitis;

0000007850 ziekte van Wegener granuloma gangraenescens;

granulomatose met polyangiitis [GPA];

Wegener granulomatosis;

wegenergranulomatose;

M31.3: Granulomatose van Wegener; 195353004 Wegener's 

granulomatosis 

(disorder)

312: Morbus Wegener;

0000007851 gelokaliseerde 

granulomatose met 

polyangiitis

gelokaliseerde granulomatose met polyangiitis 

[GPA];

gelokaliseerde Wegener;

M31.3: Granulomatose van Wegener; 312: Morbus Wegener;

0000002473 sarcoïdose sarcoidosis;

ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann;

D86.9: Sarcoïdose, niet gespecificeerd; 31541009 Sarcoidosis 

(disorder)

313: Sarcoïdose;

0000002474 syndroom van Löfgren acute sarcoïdose; D86.8: Sarcoïdose van overige en 

gecombineerde lokalisaties;

238676008 Lofgrens 

syndrome 

(disorder)

313: Sarcoïdose;

0000007164 sarcoïdose artropathie D86.8: Sarcoïdose van overige en 

gecombineerde lokalisaties;

M14.8*: Artropathieën bij elders 

geclassificeerde overige gespecificeerde 

ziekten;

361197009 Sarcoid 

arthropathy 

(disorder)

313: Sarcoïdose;

0000006583 erythema nodosum erythema nodosum [EN];

subacute nodulaire migratoire panniculitis;

L52: Erythema nodosum; 32861005 Erythema 

nodosum 

(disorder)

314: Erythema nodosum;

0000003484 secundaire systemische 

amyloïdose

E85.3: Secundaire systemische amyloïdose; 315: Amyloidose (primair/secundair);

0000003487 amyloïdose amyloidosis; E85.9: Amyloïdose, niet gespecificeerd; 17602002 Amyloidosis 

(disorder)

315: Amyloidose (primair/secundair);

0000009532 recidiverende 

polychondritis

polychondritis recidivans; M94.19: Recidiverende polychondritis van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

72275000 Relapsing 

polychondritis 

(disorder)

316: Polychondritis, recidiverend;

Lees voor gebruik de gebruiksovereenkomst op de DHD website. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten verleend worden, copyright © 2015 DHD. 14



Let op: dit bestand bevat een momentopname van de uitlevering.  Gebruik altijd de actuele versie van de diagnosethesaurus in uw EPD

ThesaurusID Diagnoseterm Synoniemen ICD10 code + omschrijving Snomed ID Snomed  Term DBC afleiding code + omschrijving

0000007894 ziekte van Behçet behcet disease inheritance;

oculo-urogenitaal syndroom;

M35.2: Ziekte van Behçet; 310701003 Behcet's syndrome 

(disorder)

317: Morbus Behcet;

0000007852 syndroom van Takayasu aortaboogsyndroom;

aortic arch syndrome;

pulseless disease;

takayasu arteriitis;

Takayasu arteritis;

M31.4: Aortaboogsyndroom [Takayasu]; 359789008 Takayasu's 

disease (disorder)

318: Morbus Takayasu;

0000007840 syndroom van Churg-

Strauss

churg Strauss syndroom;

eosinofiele granulomateuze vasculitis;

polyarteriitis met longaandoening [Churg-

Strauss];

M30.1: Polyarteriitis met longaandoening 

[Churg-Strauss];

82275008 Allergic 

granulomatosis 

angiitis (disorder)

319: Syndroom van Churg-Strauss;

0000061752 periodic-fever aphthous 

stomatitis pharyngitis 

adenitis

periodieke koorts afteuze stomatitis faryngitis 

adenitis [PFAPA];

PFAPA syndroom;

E85.0: Niet-neuropathische heredofamiliale 

amyloïdose;

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000062086 IgG4-gerelateerde ziekte D80.3: Selectieve deficiëntie van subklassen 

van immunoglobuline G [IgG];

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000000416 syndroom van Marshall Q87.0: Congenitale gestoorde-

ontwikkelingssyndromen waarbij voornamelijk 

aangezicht is aangedaan;

33410002 Marshall syndrome 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002219 auto-immuun hemolytische 

anemie

anemia autoimmune hemolytic;

auto-immuun hemolytische anemie [AIHA];

D59.1: Overige auto-immune hemolytische 

anemieën;

413603009 Autoimmune 

hemolytic anemia 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002295 allergische vasculitis cutaneous small vessel vasculitis [CSVV];

leukocytoclastische vasculitis;

D69.0: Allergische purpura; 60555002 Hypersensitivity 

angiitis (disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002305 immuun trombopenie immuun trombopenie [ITP];

thrombocytopenic purpura;

trombocytopenische purpura [ITP];

D69.3: Idiopathische trombocytopenische 

purpura;

32273002 Idiopathic 

thrombocytopenic 

purpura (disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002380 hemofagocytaire 

lymfohistiocytose

hemofagocytaire lymfohistiocytose [HLH]; D76.1: Hemofagocytaire lymfohistiocytose; 234437005 Hemophagocytic 

lymphohistiocytosi

s (disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002410 humorale 

immunodeficiëntie

immunodeficiëntie met overwegend 

antilichaamstoornissen;

D80.9: Immunodeficiëntie met overwegend 

antilichaamstoornissen, niet gespecificeerd;

103075007 Humoral immune 

defect (finding)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002428 severe combined 

immundeficiency

ernstige gecombineerde immunodeficiëntie;

severe combined immunodeficiency [SCID];

D81.9: Gecombineerde immunodeficiëntie, niet 

gespecificeerd;

31323000 Severe combined 

immunodeficiency 

disease (disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002452 common-variable 

immunodeficiency

common variable immunodeficiency;

common-variable immunodeficiency [CVID];

hypogammaglobulinemie;

D83.9: 'Common variable'-immunodeficiëntie, 

niet gespecificeerd;

23238000 Common variable 

agammaglobuline

mia (disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002479 cryoglobulinemie type 1 D89.1: Cryoglobulinemie; 399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002480 cryoglobulinemie type 2 D89.1: Cryoglobulinemie; 399: Overige vasculitis/systeemziekten;
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0000002481 cryoglobulinemie type 3 D89.1: Cryoglobulinemie; 399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002483 TNF-receptor-geassocieerd 

periodieke koortssyndroom

TNF-Receptor Associated Periodic Syndrome 

[TRAPS];

E85.0: Niet-neuropathische heredofamiliale 

amyloïdose;

403833009 Tumor necrosis 

factor receptor-

associated 

periodic fever 

syndrome 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002489 mevalonate kinase 

geassocieerd periodieke 

koorts syndroom

mevalonate kinase geassocieerd periodieke 

koorts syndroom [MAPS];

E85.0: Niet-neuropathische heredofamiliale 

amyloïdose;

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002490 Schnitzler-syndroom L50.8: Overige gespecificeerde vormen van 

urticaria;

402415001 Schnitzler 

syndrome 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002492 syndroom van Muckle-

Wells

muckle wells syndrome ad gene; E85.0: Niet-neuropathische heredofamiliale 

amyloïdose;

L50.5: Cholinergische urticaria;

L54.8*: Erytheem bij elders geclassificeerde 

overige ziekten;

15123008 Familial amyloid 

nephropathy with 

urticaria AND 

deafness 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000002495 chronisch infantiel 

neurologisch cutaan en 

articulair syndroom

chronic infantile neurologic cutaneous and 

articular syndrome, neonatal-onset multisystem 

inflammatory disease;

chronic infantile neurologic cutaneous articular 

syndrome gene;

chronisch infantiele neurologisch cutaan en 

articuclair syndroom [CINCA];

CINCA / NOMID-syndroom;

neonatal onset inflammatory disease [NOMID];

G03.1: Chronische meningitis;

G44.8: Overige gespecificeerde 

hoofdpijnsyndromen;

L50.8: Overige gespecificeerde vormen van 

urticaria;

M08.90: Juveniele artritis, niet gespecificeerd 

van multipele lokalisaties;

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000003481 familiaire Middellandse-Zee-

koorts

familiaire Mediterrane Koorts;

FMF;

E85.0: Niet-neuropathische heredofamiliale 

amyloïdose;

12579009 Familial 

Mediterranean 

fever (disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000004327 inflammatoire myopathie G72.4: Inflammatoire myopathie, niet elders 

geclassificeerd;

128496001 Inflammatory 

disorder of muscle 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000005335 thromboangiitis obliterans syndroom van Bürger;

ziekte van Buerger;

I73.1: Thrombangiitis obliterans [Buerger]; 52403007 Thromboangiitis 

obliterans 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000005337 acrocyanose acroasphyxia; I73.8: Overige gespecificeerde perifere 

vaatziekten;

25003006 Acrocyanosis 

(finding)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000005342 perifeer vaatlijden I73.9: Perifere vaatziekte, niet gespecificeerd; 400047006 Peripheral 

vascular disease 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000005457 arteriitis I77.6: Arteriitis, niet gespecificeerd; 52089001 Arteritis (disorder) 399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000006775 vasculitis van huid vasculitis beperkt tot huid; L95.9: Vasculitis beperkt tot huid, niet 

gespecificeerd;

53312001 Vasculitis of the 

skin (disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;
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0000007857 ANCA-geassocieerde 

vasculitis

M31.6: Overige reuscelarteriitis; 399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000007892 ongedifferentieerde 

bindweefsel ziekte

undifferentiated connective tissue disease 

[UCTD];

M35.1: Overige overgangssyndromen; 239918008 Undifferentiated 

connective tissue 

disease (disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000007896 eosinofiele fasciitis diffuse eosinofiele fasciitis;

fasciitis eosinophilica;

syndroom van Shulman;

M35.4: Diffuse (eosinofiele) fasciitis; 24129002 Fasciitis with 

eosinophilia 

syndrome 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000007899 panniculitis nodularis non-

suppurativa febrilis et 

recidivans

recidiverende febriele nodulaire niet-

suppuratieve panniculitis;

recidiverende koortsende nodulaire 

nonsuppuratieve panniculitis;

ziekte van Weber-Christian;

M35.6: Recidiverende panniculitis [Weber-

Christian];

33760009 Relapsing febrile 

nodular 

nonsuppurative 

panniculitis 

(disorder)

399: Overige vasculitis/systeemziekten;

0000008089 cervicale spondylartrose M47.92: Spondylose, niet gespecificeerd van 

cervicaal gebied;

401: Axiaal (wervelkolom);

0000008093 thoracale spondylartrose M47.94: Spondylose, niet gespecificeerd van 

thoracaal gebied;

401: Axiaal (wervelkolom);

0000008097 lumbale spondylartrose M47.96: Spondylose, niet gespecificeerd van 

lumbaal gebied;

401: Axiaal (wervelkolom);

0000008099 lumbosacrale spondylose M47.87: Overige gespecificeerde spondylose 

van lumbosacraal gebied;

123798002 Lumbosacral 

spondylosis 

(disorder)

401: Axiaal (wervelkolom);

0000008102 spondylartrose M47.99: Spondylose, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

401: Axiaal (wervelkolom);

0000015441 spondylose M47.99: Spondylose, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

8847002 Spondylosis 

(disorder)

401: Axiaal (wervelkolom);

0000007169 Bouchard-noduli M15.2: Noduli van Bouchard (met artropathie); 402: Perifeer - handen;

0000007210 primaire artrose van pols primaire artrose van onderarm; M19.03: Primaire artrose van overige 

gewrichten, van onderarm;

402: Perifeer - handen;

0000007212 primaire artrose van 

carpometacarpaal gewricht

M19.04: Primaire artrose van overige 

gewrichten, van hand;

402: Perifeer - handen;

0000007213 primaire artrose van 

metacarpofalangeaal 

gewricht

M19.04: Primaire artrose van overige 

gewrichten, van hand;

402: Perifeer - handen;

0000007214 primaire artrose van 

interfalangeaal gewricht 

hand

M19.04: Primaire artrose van overige 

gewrichten, van hand;

402: Perifeer - handen;

0000007291 artrose van pols M19.93: Artrose, niet gespecificeerd, van 

onderarm;

239867006 Osteoarthritis of 

wrist (disorder)

402: Perifeer - handen;
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0000007292 artrose van hand M19.94: Artrose, niet gespecificeerd, van hand; 428360003 Arthropathy of joint 

of hand (disorder)

402: Perifeer - handen;

0000007293 artrose van 

carpometacarpaal gewricht

artrose van carpometacarpaal [CMC] gewricht; M19.94: Artrose, niet gespecificeerd, van hand; 402: Perifeer - handen;

0000007294 artrose van 

metacarpofalangeaal 

gewricht

artrose van metacarpofalangeaal [MCP] 

gewricht;

M19.94: Artrose, niet gespecificeerd, van hand; 275324008 Osteoarthritis of 

metacarpophalang

eal joint (disorder)

402: Perifeer - handen;

0000007297 artrose van proximaal 

interfalangeaal gewricht 

van vinger

artrose van proximaal interfalangeaal [PIP] 

gewricht van vinger;

M19.94: Artrose, niet gespecificeerd, van hand; 239870005 Osteoarthritis of 

proximal 

interphalangeal 

joint (disorder)

402: Perifeer - handen;

0000007298 artrose van distaal 

interfalangeaal gewricht 

van vinger

artrose van distaal interfalangeaal [DIP] 

gewricht van vinger;

M19.94: Artrose, niet gespecificeerd, van hand; 239869009 Osteoarthritis of 

distal 

interphalangeal 

joint (disorder)

402: Perifeer - handen;

0000007654 ankylose van pols ankylose van gewricht, onderarm; M24.63: Ankylose van gewricht, van onderarm; 267933002 Joint ankylosis of 

the forearm 

(disorder)

402: Perifeer - handen;

0000007655 ankylose van gewricht van 

hand

M24.64: Ankylose van gewricht, van hand; 56923001 Ankylosis of joint 

of hand (disorder)

402: Perifeer - handen;

0000038684 noduli van Heberden M15.1: Noduli van Heberden (met artropathie); 371598009 Heberden's node 

(finding)

402: Perifeer - handen;

0000007186 coxartrose artrose van heup; M16.9: Coxartrose, niet gespecificeerd; 403: Perifeer - heupen / knieën;

0000007195 gonartrose artrose van knie; M17.9: Gonartrose, niet gespecificeerd; 239873007 Osteoarthritis of 

knee (disorder)

403: Perifeer - heupen / knieën;

0000007196 patellofemorale artrose M17.9: Gonartrose, niet gespecificeerd; 403: Perifeer - heupen / knieën;

0000007661 ankylose van heup M24.65: Ankylose van gewricht van 

bekkengebied en bovenbeen;

24273009 Ankylosis of hip 

joint (disorder)

403: Perifeer - heupen / knieën;

0000007663 ankylose van knie M24.66: Ankylose van gewricht van onderbeen; 202317007 Knee joint 

ankylosis 

(disorder)

403: Perifeer - heupen / knieën;

0000007209 primaire artrose van 

elleboog

primaire artrose van bovenarm; M19.02: Primaire artrose van overige 

gewrichten, van bovenarm;

404: Perifeer - elders;

0000007218 primaire artrose van enkel primaire artrose van het bovenste 

spronggewricht;

primaire artrose van het talocruraal gewricht;

M19.07: Primaire artrose van overige 

gewrichten van enkel en voet;

404: Perifeer - elders;

0000007220 primaire artrose van 

transversaal 

tarsaalgewricht

primaire artrose van gewricht van Chopart; M19.07: Primaire artrose van overige 

gewrichten van enkel en voet;

404: Perifeer - elders;

0000007221 primaire artrose van 

tarsometatarsale gewricht

primaire artrose van gewricht van Lisfranc; M19.07: Primaire artrose van overige 

gewrichten van enkel en voet;

404: Perifeer - elders;

0000007222 primaire artrose van 

metatarsophalangeaal 

gewricht

M19.07: Primaire artrose van overige 

gewrichten van enkel en voet;

404: Perifeer - elders;
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0000007223 primaire artrose van 

interfalangeaal gewricht 

voet

M19.07: Primaire artrose van overige 

gewrichten van enkel en voet;

404: Perifeer - elders;

0000007226 primaire artrose M19.09: Primaire artrose van overige 

gewrichten van lokalisatie niet gespecificeerd;

404: Perifeer - elders;

0000007250 posttraumatische artrose M19.19: Posttraumatische artrose van overige 

gewrichten van lokalisatie niet gespecificeerd;

404: Perifeer - elders;

0000007275 secundaire artrose M19.29: Overige secundaire artrose van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

443524000 Secondary 

osteoarthritis 

(disorder)

404: Perifeer - elders;

0000007284 artrose arthrosis deformans; M19.99: Artrose, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

396275006 Osteoarthritis 

(disorder)

404: Perifeer - elders;

0000007286 artrose van schouder M19.91: Artrose, niet gespecificeerd, van 

schoudergebied;

404: Perifeer - elders;

0000007290 artrose van elleboog M19.92: Artrose, niet gespecificeerd, van 

bovenarm;

429554009 Arthropathy of 

elbow (disorder)

404: Perifeer - elders;

0000007304 artrose van enkel M19.97: Artrose, niet gespecificeerd, van enkel 

en voet;

239874001 Osteoarthritis of 

ankle (disorder)

404: Perifeer - elders;

0000007308 artrose van 

metatarsofalangeaal 

gewricht

artrose van metatarsofalangeaal [MTP] 

gewricht;

M19.97: Artrose, niet gespecificeerd, van enkel 

en voet;

404: Perifeer - elders;

0000007310 artrose van kaakgewricht artrose van temporo-mandibulairgewricht; M19.98: Artrose, niet gespecificeerd; Overige 

gespecificeerde lokalisaties;

404: Perifeer - elders;

0000007649 ankylose van schouder M24.61: Ankylose van gewricht van 

schoudergebied;

202298000 Joint ankylosis of 

the shoulder 

region (disorder)

404: Perifeer - elders;

0000007653 ankylose van elleboog M24.62: Ankylose van gewricht, van bovenarm; 267932007 Joint ankylosis of 

the upper arm 

(disorder)

404: Perifeer - elders;

0000007666 ankylose van enkel M24.67: Ankylose van gewricht van enkel en 

voet;

202318002 Ankle joint 

ankylosis 

(disorder)

404: Perifeer - elders;

0000007673 ankylose van gewricht M24.69: Ankylose van gewricht van lokalisatie 

niet gespecificeerd;

111227009 Ankylosis of joint 

(disorder)

404: Perifeer - elders;

0000050067 artrose van voet M19.97: Artrose, niet gespecificeerd, van enkel 

en voet;

309246000 Osteoarthritis of 

foot joint (disorder)

404: Perifeer - elders;

0000050735 artrose van distaal 

interfalangeaal gewricht 

van teen

M19.97: Artrose, niet gespecificeerd, van enkel 

en voet;

404: Perifeer - elders;

0000050736 artrose van proximaal 

interfalangeaal gewricht 

van teen

M19.97: Artrose, niet gespecificeerd, van enkel 

en voet;

404: Perifeer - elders;
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0000051372 hallux rigidus M20.2: Hallux rigidus; 404: Perifeer - elders;

0000051373 hamerteen M20.4: Overige hamertenen (verworven); 404: Perifeer - elders;

0000007171 erosieve osteoartrose M15.4: Erosieve (osteo)artrose; 201826000 Erosive 

osteoarthrosis 

(disorder)

405: Polyartrose;

0000007173 polyartrose polyarticulaire artrose; M15.9: Polyartrose, niet gespecificeerd; 36186002 Polyarthropathy 

(disorder)

405: Polyartrose;

0000008446 verkalkende tendinitis M65.29: Verkalkende tendinitis van lokalisatie 

niet gespecificeerd;

95414005 Calcific tendinitis 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008465 tendovaginitis M65.99: Synoviitis en tendovaginitis, niet 

gespecificeerd, van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

67801009 Tenosynovitis 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008521 bursitis olecrani M70.2: Bursitis olecrani; 425940002 Inflammation of 

bursa of olecranon 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008523 prepatellaire bursitis bursitis prepatellaris;

bursitis prepatellaris steriel;

M70.4: Bursitis prepatellaris; 17059001 Prepatellar bursitis 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008525 bursitis trochanterica M70.6: Bursitis trochanterica; 501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008527 steriele bursitis van MTP 1 M70.87: Overige gespecificeerde aandoeningen 

van weke delen samenhangend met belasting, 

overbelasting en druk, enkel en voet;

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008576 mucoïdcyste mucocele; M71.84: Overige gespecificeerde 

bursopathieën van hand;

19633006 Mucous cyst 

(morphologic 

abnormality)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008640 tendinitis van gluteuspees M76.0: Tendinitis van gluteuspees; 58781003 Gluteal tendinitis 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008641 tendinitis van psoaspees M76.1: Tendinitis van psoaspees; 75680005 Psoas tendinitis 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008645 steriele bursitis van 

ligamentum collaterale 

tibiale

ziekte van Pellegrini-Stieda steriel; M76.4: Bursitis van ligamentum collaterale 

tibiale [Pellegrini-Stieda];

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008647 tendinitis van patellapees M76.5: Tendinitis van patellapees; 37785001 Patellar tendonitis 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008648 tendinitis van achillespees M76.6: Tendinitis van achillespees; 11654001 Achilles tendinitis 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008650 tendinitis van 

peroneuspees

M76.7: Tendinitis van peroneuspees; 53208009 Peroneal tendinitis 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008689 tendinitis peesontsteking; M77.99: Enthesopathie, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

34840004 Tendinitis 

(disorder)

501: Bursitis of tendinitis - steriel;

0000008428 abces van peesschede septische tenosynoviitis;

septische tenosynovitis;

M65.09: Abces van peesschede van lokalisatie 

niet gespecificeerd;

302940000 Abscess of tendon 

sheath (disorder)

502: Bursitis of tendinitis - infectieus;
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0000008541 abces van bursa M71.09: Abces van bursa van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

122862008 Abscess of bursa 

(disorder)

502: Bursitis of tendinitis - infectieus;

0000008554 infectieuze bursitis M71.19: Overige infectieuze bursitis van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

122482001 Infected bursa 

(disorder)

502: Bursitis of tendinitis - infectieus;

0000008646 infectieuze bursitis van 

ligamentum collaterale 

tibiale

ziekte van Pellegrini-Stieda infectieus; M76.4: Bursitis van ligamentum collaterale 

tibiale [Pellegrini-Stieda];

44245003 Tibial collateral 

ligament bursitis 

(disorder)

502: Bursitis of tendinitis - infectieus;

0000008670 infectieuze bursitis 

trochanterica

M71.15: Overige infectieuze bursitis van 

bekkengebied en bovenbeen;

502: Bursitis of tendinitis - infectieus;

0000008671 infectieuze bursitis 

prepatellaris

M71.16: Overige infectieuze bursitis van 

onderbeen;

502: Bursitis of tendinitis - infectieus;

0000050344 infectieuze tendovaginitis M65.19: Overige infectieuze synoviitis en 

tendovaginitis van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

240038002 Infection of tendon 

sheath (disorder)

502: Bursitis of tendinitis - infectieus;

0000050778 infectieuze synoviitis M65.19: Overige infectieuze synoviitis en 

tendovaginitis van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

502: Bursitis of tendinitis - infectieus;

0000008629 adhesieve capsulitis van 

schouder

frozen shoulder; M75.0: Adhesieve capsulitis van schouder; 399114005 Adhesive capsulitis 

of shoulder 

(disorder)

503: Schouder problematiek;

0000008631 rotator cuff syndrome M75.1: Rotator cuff syndrome; 4106009 Rotator cuff 

syndrome 

(disorder)

503: Schouder problematiek;

0000008636 steriele bursitis van 

schouder

bursitis subacromialis steriel; M75.5: Bursitis van schouder; 503: Schouder problematiek;

0000008639 schouderlaesie laesie van schouder; M75.9: Schouderlesie, niet gespecificeerd; 503: Schouder problematiek;

0000061734 myositis ossificans ossificatie van spier; M61.59: Overige vormen van ossificatie van 

spier van lokalisatie niet gespecificeerd;

44551007 Muscular 

ossification 

(disorder)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000001916 benigne neoplasma van 

weke delen van hoofd en 

hals

benigne tumor van weke delen van hoofd en 

hals;

D21.0: Benigne neoplasma van bindweefsel en 

overige weke delen van hoofd en hals;

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000001917 benigne neoplasma van 

weke delen van bovenste 

extremiteit

benigne tumor van bindweefsel en weke delen 

van bovenste extremiteit, waaronder schouder;

D21.1: Benigne neoplasma van bindweefsel en 

overige weke delen van bovenste extremiteit, 

waaronder schouder;

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000001918 benigne neoplasma van 

weke delen van onderste 

extremiteit

benigne tumor van bindweefsel en weke delen 

van onderste extremiteit, waaronder heup;

D21.2: Benigne neoplasma van bindweefsel en 

overige weke delen van onderste extremiteit, 

waaronder heup;

92394004 Benign neoplasm 

of soft tissues of 

lower limb 

(disorder)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000001919 benigne neoplasma van 

weke delen van thorax

benigne tumor van bindweefsel en weke delen 

van thorax;

D21.3: Benigne neoplasma van bindweefsel en 

overige weke delen van thorax;

599: Overige weke delen aandoeningen;
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0000001920 benigne neoplasma van 

weke delen van abdomen

benigne tumor van bindweefsel en weke delen 

van abdomen;

D21.4: Benigne neoplasma van bindweefsel en 

overige weke delen van abdomen;

92387002 Benign neoplasm 

of soft tissues of 

abdomen 

(disorder)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000001921 benigne neoplasma van 

weke delen van bekken

benigne wekedelentumor van bekken; D21.5: Benigne neoplasma van bindweefsel en 

overige weke delen van bekken;

92396002 Benign neoplasm 

of soft tissues of 

pelvis (disorder)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000001923 benigne neoplasma van 

weke delen

benign neoplasm soft tissue;

benigne tumor van bindweefsel en weke delen;

benigne tumor van weke delen;

D21.9: Benigne neoplasma van bindweefsel en 

overige weke delen, niet gespecificeerd;

92069005 Benign neoplasm 

of soft tissue 

(disorder)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000014321 ruptuur van pees M66.59: Spontane ruptuur van niet 

gespecificeerde pees van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

415749005 Traumatic rupture 

of tendon 

(disorder)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000004326 periodieke paralyse G72.3: Periodieke paralyse; 198030008 periodic paralysis 

(finding)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000008517 ganglioncyste synoviale cyste; M67.4: Ganglion; 445008009 Ganglion cyst 

(disorder)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000008555 Baker-cyste synoviale kniekuilcyste; M71.2: Synoviale kniekuilcyste [Baker]; 82675004 Synovial cyst of 

popliteal space 

(disorder)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000008763 pijn in extremiteit M79.69: Pijn in extremiteit van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

90834002 Pain in limb 

(finding)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000050086 benigne neoplasma van 

bindweefsel

D21.9: Benigne neoplasma van bindweefsel en 

overige weke delen, niet gespecificeerd;

286905003 Benign connective 

tissue neoplasm 

(disorder)

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000050739 benigne neoplasma van 

weke delen van rug

D21.6: Benigne neoplasma van bindweefsel en 

overige weke delen van romp, niet 

gespecificeerd;

599: Overige weke delen aandoeningen;

0000008151 ingezakte wervel M48.59: Ingezakte wervel, niet elders 

geclassificeerd van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

84138006 Collapse of 

vertebra (disorder)

601: Osteoporose - primair;

0000008880 postmenopauzale 

osteoporose

M81.09: Postmenopauzale osteoporose van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

102447009 Postmenopausal 

osteoporosis 

(disorder)

601: Osteoporose - primair;

0000008929 osteoporose osteoporosis; M81.99: Osteoporose, niet gespecificeerd, van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

64859006 Osteoporosis 

(disorder)

601: Osteoporose - primair;

0000035758 osteopenie M85.99: Afwijking in dichtheid en structuur van 

bot, niet gespecificeerd, van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

312894000 Osteopenia 

(disorder)

601: Osteoporose - primair;

0000035761 verdenking op osteoporose Z03.8: Observatie in verband met verdenking 

op andere gespecificeerde ziekten en 

aandoeningen;

601: Osteoporose - primair;
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0000038059 seniele osteoporose osteoporosis involutional; M81.89: Overige gespecificeerde osteoporose 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

18040001 Senile 

osteoporosis 

(disorder)

601: Osteoporose - primair;

0000008901 osteoporose als gevolg van 

malabsorptie na 

chirurgische ingreep

M81.39: Osteoporose als gevolg van 

malabsorptie na chirurgische ingreep, van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

203434006 post-surgical 

malabsorption 

osteoporosis 

(disorder)

602: Osteoporose - secundair;

0000008902 medicatie-geïnduceerde 

osteoporose

geneesmiddel-geïnduceerde osteoporose; M81.49: Door geneesmiddel geïnduceerde 

osteoporose van lokalisatie niet gespecificeerd;

14651005 Drug-induced 

osteoporosis 

(disorder)

602: Osteoporose - secundair;

0000008903 glucocorticoïd-

geïnduceerde osteoporose

osteoporose tgv steroïden; M81.49: Door geneesmiddel geïnduceerde 

osteoporose van lokalisatie niet gespecificeerd;

Y42.0: Ongewenste gevolgen bij therapeutisch 

gebruik van glucocorticoden en synthetische 

analogen;

602: Osteoporose - secundair;

0000008930 osteoporose bij multipel 

myeloom

C90.0: Multipel myeloom;

M82.09*: Osteoporose bij multipel myeloom ( 

C90.0 ), van lokalisatie niet gespecificeerd;

602: Osteoporose - secundair;

0000008931 osteoporose bij endocriene 

aandoening 

osteoporose bij endocriene aandoening 

(hypogonadisme, hypercorticisme, 

hyperthyreoidie e.a.);

E34.9: Endocriene aandoening, niet 

gespecificeerd;

M82.19*: Osteoporose bij endocriene ziekten ( 

E00 - E34 ), van lokalisatie niet gespecificeerd;

602: Osteoporose - secundair;

0000009373 ziekte van Paget van 

schedel

osteitis deformans van schedel; M88.0: Ziekte van Paget van schedel; 203351003 Paget's disease of 

skull (disorder)

603: Morbus Paget;

0000009384 botziekte van Paget osteitis deformans;

paget bone disease;

M88.99: Ziekte van Paget van bot, niet 

gespecificeerd, lokalisatie niet gespecificeerd;

2089002 Osteitis deformans 

(disorder)

603: Morbus Paget;

0000050701 ziekte van Paget van 

bekken

M88.85: Ziekte van Paget van overige 

gespecificeerde botten van bekkengebied en 

bovenbeen;

203340003 Paget's disease of 

pelvis (disorder)

603: Morbus Paget;

0000050702 ziekte van Paget van 

cervicale wervelkolom

M88.88: Ziekte van Paget van overige 

gespecificeerde botten van overige 

gespecificeerde lokalisaties;

203327008 Paget's disease-

cervical spine 

(disorder)

603: Morbus Paget;

0000050703 ziekte van Paget van femur M88.85: Ziekte van Paget van overige 

gespecificeerde botten van bekkengebied en 

bovenbeen;

203342006 Paget's disease-

femur (disorder)

603: Morbus Paget;

0000050704 ziekte van Paget van 

lumbale wervelkolom

M88.88: Ziekte van Paget van overige 

gespecificeerde botten van overige 

gespecificeerde lokalisaties;

203329006 Paget's disease-

lumbar spine 

(disorder)

603: Morbus Paget;
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0000050705 ziekte van Paget van 

thoracale wervelkolom

M88.88: Ziekte van Paget van overige 

gespecificeerde botten van overige 

gespecificeerde lokalisaties;

203328003 Paget's disease-

thoracic spine 

(disorder)

603: Morbus Paget;

0000050706 ziekte van Paget van tibia M88.86: Ziekte van Paget van overige 

gespecificeerde botten van onderbeen;

203344007 Paget's disease-

tibia (disorder)

603: Morbus Paget;

0000009330 idiopathische aseptische 

botnecrose

M87.09: Idiopathische aseptische botnecrose 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

398199007 Aseptic necrosis of 

bone (disorder)

604: Aseptische botnecrose;

0000009332 medicatie-geïnduceerde 

botnecrose

M87.19: Botnecrose door geneesmiddelen, van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

604: Aseptische botnecrose;

0000009236 SAPHO-syndroom synoviitis acne pustulosis hyperostosis 

osteomyelitis [SAPHO] syndroom;

synovitis acne pustulosis hyperostosis 

osteomyelitis [SAPHO] syndroom;

L08.0: Pyodermie;

L70.9: Acne, niet gespecificeerd;

M65.90: Synoviitis en tendovaginitis, niet 

gespecificeerd, van multipele lokalisaties;

M85.80: Overige gespecificeerde afwijkingen in 

dichtheid en structuur van bot van multipele 

lokalisaties;

M86.39: Chronische multifocale osteomyelitis 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

60684003 Synovitis acne 

pustulosis 

hyperostosis 

osteomyelitis 

syndrome 

(disorder)

605: Sternoclaviculaire hyperostose;

0000037521 sterno-costo-claviculaire 

hyperostose

M85.81: Overige gespecificeerde afwijkingen in 

dichtheid en structuur van bot van 

schoudergebied;

605: Sternoclaviculaire hyperostose;

0000008114 diffuse idiopathische 

skelethyperostose

ankyloserende hyperostose;

diffuse idiopathische skelethyperostose [DISH];

ziekte van Forestier;

M48.19: Ankyloserende hyperostose [Forestier] 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

31487001 Disseminated 

idiopathic skeletal 

hyperostosis 

(disorder)

606: DISH;

0000061943 verworven pes 

equinovalgus

M21.07: Valgusmisvorming, niet elders 

geclassificeerd, van enkel en voet;

699: Overige botziekten;

0000061944 congenitale pes 

equinovalgus

Q66.6: Overige congenitale 

valgusmisvormingen van voeten;

699: Overige botziekten;

0000001856 benigne neoplasma van 

scapula 

D16.0: Benigne neoplasma van scapula en 

lange beenderen van bovenste extremiteit;

92334002 Benign neoplasm 

of scapula 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001857 benigne neoplasma van 

humerus

benigne tumor van humerus; D16.0: Benigne neoplasma van scapula en 

lange beenderen van bovenste extremiteit;

188939008 Benign neoplasm 

of humerus 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001858 benigne neoplasma van 

radius

benigne tumor van radius; D16.0: Benigne neoplasma van scapula en 

lange beenderen van bovenste extremiteit;

92313009 Benign neoplasm 

of radius (disorder)

699: Overige botziekten;

0000001859 benigne neoplasma van 

ulna

benigne tumor van ulna; D16.0: Benigne neoplasma van scapula en 

lange beenderen van bovenste extremiteit;

92455004 Benign neoplasm 

of ulna (disorder)

699: Overige botziekten;
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0000001861 benigne neoplasma van 

carpus

benigne tumor van carpus;

benigne tumor van os carpus;

D16.1: Benigne neoplasma van korte 

beenderen van bovenste extremiteit;

92045006 Benign neoplasm 

of carpal bone 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001862 benigne neoplasma van 

metacarpus

benigne tumor van os metacarpus; D16.1: Benigne neoplasma van korte 

beenderen van bovenste extremiteit;

188952003 Benign neoplasm 

of metacarpal 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001863 benigne neoplasma van 

falangen van hand

benigne tumor van falangen van hand;

benigne tumor van phalanx van hand;

D16.1: Benigne neoplasma van korte 

beenderen van bovenste extremiteit;

92292002 Benign neoplasm 

of phalanx of hand 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001865 benigne neoplasma van 

femur

benigne tumor van femur; D16.2: Benigne neoplasma van lange 

beenderen van onderste extremiteit;

92105004 Benign neoplasm 

of femur (disorder)

699: Overige botziekten;

0000001866 benigne neoplasma van 

tibia

benigne tumor van tibia; D16.2: Benigne neoplasma van lange 

beenderen van onderste extremiteit;

92440008 Benign neoplasm 

of tibia (disorder)

699: Overige botziekten;

0000001867 benigne neoplasma van 

fibula

benigne tumor van fibula; D16.2: Benigne neoplasma van lange 

beenderen van onderste extremiteit;

92106003 Benign neoplasm 

of fibula (disorder)

699: Overige botziekten;

0000001869 benigne neoplasma van 

tarsus

benigne tumor van tarsus; D16.3: Benigne neoplasma van korte 

beenderen van onderste extremiteit;

92425006 Benign neoplasm 

of tarsal bone 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001871 benigne neoplasma van 

metatarsus

benigne tumor van metatarsus; D16.3: Benigne neoplasma van korte 

beenderen van onderste extremiteit;

92217007 Benign neoplasm 

of metatarsal bone 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001873 benigne neoplasma van 

falangen voet

benigne tumor van falangen voet; D16.3: Benigne neoplasma van korte 

beenderen van onderste extremiteit;

92291009 Benign neoplasm 

of phalanx of foot 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001879 benigne neoplasma van 

mandibula

bengine tumor van mandibula;

benigne neoplasma van onderkaak;

benigne tumor van onderkaak;

D16.5: Benigne neoplasma van onderkaak; 92208007 Benign neoplasm 

of mandible 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001880 benigne neoplasma van 

wervelkolom

benign neoplasm spinal cord;

benigne tumor van wervelkolom;

D16.6: Benigne neoplasma van wervelkolom; 255178004 Benign neoplasm 

of spine (disorder)

699: Overige botziekten;

0000001882 benigne neoplasma van 

clavicula

benigne tumor van clavicula; D16.7: Benigne neoplasma van ribben, sternum 

en clavicula;

92061008 Benign neoplasm 

of clavicle 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000001886 benigne neoplasma van 

bekkenbeenderen

benigne tumor van bekkenbeenderen; D16.8: Benigne neoplasma van 

bekkenbeenderen, sacrum en os coccygis;

699: Overige botziekten;

0000007321 verworven hamertenen digitus malleus;

hallux malleus;

M20.4: Overige hamertenen (verworven); 699: Overige botziekten;

0000007391 verworven platvoet pes planus verworven; M21.47: Platvoet [pes planus] (verworven), 

enkel en voet;

53226007 Pes planus 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000007915 lordose M40.59: Lordose, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

249710008 Lordosis 

accentuated 

(finding)

699: Overige botziekten;

0000007918 idiopathische scoliose M41.29: Overige idiopathische scoliose van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

203639008 Idiopathic scoliosis 

(disorder)

699: Overige botziekten;

Lees voor gebruik de gebruiksovereenkomst op de DHD website. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten verleend worden, copyright © 2015 DHD. 25



Let op: dit bestand bevat een momentopname van de uitlevering.  Gebruik altijd de actuele versie van de diagnosethesaurus in uw EPD

ThesaurusID Diagnoseterm Synoniemen ICD10 code + omschrijving Snomed ID Snomed  Term DBC afleiding code + omschrijving

0000007923 scoliose scoliosis; M41.99: Scoliose, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

298382003 Scoliosis deformity 

of spine (disorder)

699: Overige botziekten;

0000009087 pathologische fractuur M84.49: Pathologische fractuur, niet elders 

geclassificeerd, van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

268029009 Pathological 

fracture (disorder)

699: Overige botziekten;

0000009120 ostitis condensans M85.39: Osteitis condensans van lokalisatie 

niet gespecificeerd;

55413008 Osteitis 

condensans 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000009150 solitaire botcyste M85.49: Solitaire botcyste van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

203467005 Solitary bone cyst 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000009194 botcyste M85.69: Overige botcysten van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

203465002 Bone cyst 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000009435 exostose exostosis; M89.99: Aandoening van bot, niet 

gespecificeerd, van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

416189003 Exostosis 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000050087 benigne neoplasma van bot D16.9: Benigne neoplasma van bot en 

gewrichtskraakbeen, niet gespecificeerd;

92027006 Benign neoplasm 

of bone (disorder)

699: Overige botziekten;

0000050096 benigne neoplasma van os 

coccygis

D16.8: Benigne neoplasma van 

bekkenbeenderen, sacrum en os coccygis;

92064000 Benign neoplasm 

of coccyx 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000050097 benigne neoplasma van os 

sacrum

D16.8: Benigne neoplasma van 

bekkenbeenderen, sacrum en os coccygis;

92332003 Benign neoplasm 

of sacrum 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000050099 benigne neoplasma van rib D16.7: Benigne neoplasma van ribben, sternum 

en clavicula;

92326008 Benign neoplasm 

of rib (disorder)

699: Overige botziekten;

0000050100 benigne neoplasma van 

sternum

D16.7: Benigne neoplasma van ribben, sternum 

en clavicula;

92410006 Benign neoplasm 

of sternum 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000050191 coxa valga M21.05: Valgusmisvorming, niet elders 

geclassificeerd, van bekkengebied en 

bovenbeen;

299236004 Hip joint valgus 

deformity (finding)

699: Overige botziekten;

0000050312 genu valgum valgus van knie; M21.06: Valgusmisvorming, niet elders 

geclassificeerd, van onderbeen;

299330008 Knee joint valgus 

deformity (finding)

699: Overige botziekten;

0000050313 genu varum M21.16: Varusmisvorming, niet elders 

geclassificeerd, van onderbeen;

299331007 Knee joint - varus 

deformity (finding)

699: Overige botziekten;

0000050319 hallux valgus M20.1: Hallux valgus (verworven); 122480009 Hallux valgus 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000050320 hallux varus M20.3: Overige misvorming van hallux 

(verworven);

274147008 Varus deformity of 

great toe (finding)

699: Overige botziekten;

0000050419 manus valgus M21.04: Valgusmisvorming, niet elders 

geclassificeerd, van hand;

21893008 Manus valga 

(disorder)

699: Overige botziekten;
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0000050420 manus varus M21.14: Varusmisvorming, niet elders 

geclassificeerd, van hand;

48008009 Manus vara 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000050511 pes equinovarus clubfoot;

klompvoet;

Q66.8: Overige gespecificeerde congenitale 

misvormingen van voeten;

249809005 Adductus 

deformity of foot 

(finding)

699: Overige botziekten;

0000050512 pes valgus Q66.8: Overige gespecificeerde congenitale 

misvormingen van voeten;

249803006 Abduction 

deformity of the 

foot (finding)

699: Overige botziekten;

0000050617 talipes valgus Q66.6: Overige congenitale 

valgusmisvormingen van voeten;

79807003 Talipes valgus 

(disorder)

699: Overige botziekten;

0000050738 benigne neoplasma van bot 

van schedel

benigne tumor van bot van schedel; D16.4: Benigne neoplasma van beenderen van 

schedel en aangezicht;

699: Overige botziekten;

0000050758 coxa vara M21.15: Varusmisvorming, niet elders 

geclassificeerd, van bekkengebied en 

bovenbeen;

699: Overige botziekten;

0000050759 cubitus valgus M21.02: Valgusmisvorming, niet elders 

geclassificeerd, van bovenarm;

699: Overige botziekten;

0000050760 cubitus varus M21.13: Varusmisvorming, niet elders 

geclassificeerd, van onderarm;

699: Overige botziekten;

0000051613 pes planovalgus platvoet; M21.47: Platvoet [pes planus] (verworven), 

enkel en voet;

699: Overige botziekten;

0000007794 gewrichtspijn van schouder artralgie van schouder;

pijn in glenohumeraal gewricht;

M25.51: Gewrichtspijn van schoudergebied; 267949000 Shoulder joint pain 

(finding)

701: Artralgie en/of myalgie;

0000007798 pijn in ellebooggewricht artralgie in elleboog; M25.52: Gewrichtspijn, van bovenarm; 267950000 Arthralgia of the 

upper arm (finding)

701: Artralgie en/of myalgie;

0000007799 pijn in polsgewricht artralgie van pols; M25.53: Gewrichtspijn, van onderarm; 202482009 Wrist joint pain 

(finding)

701: Artralgie en/of myalgie;

0000007800 pijn in handgewricht artralgie ECI, hand;

handpijn ECI;

M25.54: Gewrichtspijn, van hand; 202472008 Hand joint pain 

(finding)

701: Artralgie en/of myalgie;

0000007806 gewrichtspijn van heup artralgie van heup;

heuppijn;

M25.55: Gewrichtspijn van bekkengebied en 

bovenbeen;

49218002 Hip pain (finding) 701: Artralgie en/of myalgie;

0000007808 gewrichtspijn van knie artralgie van knie; M25.56: Gewrichtspijn van onderbeen; 30989003 Knee pain (finding) 701: Artralgie en/of myalgie;

0000007811 pijn in enkelgewricht artralgie ECI, enkel; M25.57: Gewrichtspijn van enkel en voet; 202490009 Ankle joint pain 

(finding)

701: Artralgie en/of myalgie;

0000007819 gewrichtspijn artralgie ECI; M25.59: Gewrichtspijn van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

57676002 Joint pain (finding) 701: Artralgie en/of myalgie;

0000008674 metatarsalgie M77.4: Metatarsalgie; 10085004 Metatarsalgia 

(finding)

701: Artralgie en/of myalgie;

0000008714 myalgie myalgie ECI;

spierpijn;

M79.19: Myalgie van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

68962001 Muscle pain 

(finding)

701: Artralgie en/of myalgie;
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0000008715 tendomyalgie M79.19: Myalgie van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

701: Artralgie en/of myalgie;

0000007159 diabetische artropathie artropathie bij diabetische neuropathie;

diabetische cheiroarthropathie;

E14.6: Niet gespecificeerde diabetes mellitus; 

Met overige gespecificeerde complicaties;

M14.2*: Diabetische artropathie ( E10-E14  met 

gemeenschappelijk vierde teken .6);

702: Artropathie bij endocriene ziekte;

0000004228 carpale-tunnelsyndroom carpaal-tunnelsyndroom [CTS];

carpal tunnel syndrome inheritance;

drukneuropathie van nervus medianus bij pols;

entrapment van nervus medianus bij pols;

mononeuritis van nervus medianus bij pols;

G56.0: Carpale-tunnelsyndroom; 57406009 Carpal tunnel 

syndrome 

(disorder)

703: Carpaal Tunnel Syndroom / overig 

entrapment;

0000004233 complex regionaal 

pijnsyndroom type 2

causalgie;

complex regionaal pijnsyndroom type 2 [CRPS-

II];

G56.4: Causalgie; 408751001 Complex regional 

pain syndrome, 

type II (disorder)

703: Carpaal Tunnel Syndroom / overig 

entrapment;

0000004237 meralgia paraesthetica compressie neuropathie van nervus cutaneus 

femoris lateralis;

G57.1: Meralgia paraesthetica; 85007004 Meralgia 

paresthetica 

(disorder)

703: Carpaal Tunnel Syndroom / overig 

entrapment;

0000004241 tarsale-tunnelsyndroom compressie neuropathie van nervus tibialis;

entrapment van nervus tibialis;

G57.5: Tarsale-tunnelsyndroom; 47374004 Tarsal tunnel 

syndrome 

(disorder)

703: Carpaal Tunnel Syndroom / overig 

entrapment;

0000004247 mononeuritis multiplex multipele mononeuropathie ; G58.7: Mononeuritis multiplex; 30292005 Mononeuritis 

multiplex 

(disorder)

703: Carpaal Tunnel Syndroom / overig 

entrapment;

0000008229 cervicobrachialgie M54.23: Cervicalgie van cervicothoracaal 

gebied;

76807004 Cervicobrachialgia 

(finding)

704: CCCS / cervicobrachialgie;

0000008587 Dupuytren-contractuur M72.0: Fibromatose van fascia palmaris 

[Dupuytren];

410812005 Dupuytren's 

disease (disorder)

705: Dupuytren / andere fibromatose;

0000008588 knuckle pads Garrod's pads;

holoderma;

tylositas articuli;

M72.19: Knuckle pads, lokalisatie niet 

gespecificeerd;

16687001 Knuckle pads 

(disorder)

705: Dupuytren / andere fibromatose;

0000008589 plantaire fascia fibromatose fibromatose van fascia plantaris;

syndroom van Ledderhose;

M72.2: Fibromatose van fascia plantaris; 13370002 Plantar fascial 

fibromatosis 

(disorder)

705: Dupuytren / andere fibromatose;

0000008590 fasciitis plantaris M72.2: Fibromatose van fascia plantaris; 202882003 Plantar fasciitis 

(disorder)

705: Dupuytren / andere fibromatose;

0000008642 bekkenkamspoor M76.2: Bekkenkamspoor; 84308008 Iliac crest spur 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000008643 iliotibiale-bandsyndroom runner's knee;

tractus-iliotibialis-frictiesyndroom [TIFS];

M76.3: Iliotibiale-bandsyndroom; 423849004 Iliotibial band 

friction syndrome 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000008667 epicondylitis medialis golferselleboog; M77.0: Epicondylitis medialis; 53286005 Medial 

epicondylitis of 

elbow joint 

(disorder)

706: Enthesopathie;
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0000008668 epicondylitis lateralis tenniselleboog; M77.1: Epicondylitis lateralis; 202855006 Lateral 

epicondylitis 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000008672 periartritis van pols M77.2: Periartritis van pols; 111242007 Periarthritis of wrist 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000008673 calcaneusspoor hielspoor; M77.3: Calcaneusspoor; 55260003 Calcaneal spur 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000008676 enthesopathie van voet M77.5: Overige enthesopathie van voet; 240028007 Enthesopathy of 

foot region 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000008681 enthesopathie van 

schouder

M77.81: Overige gespecificeerde 

enthesopathieën, niet elders geclassificeerd, 

schoudergebied;

111240004 Enthesopathy of 

shoulder region 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000008688 enthesopathie enthesiopathie; M77.99: Enthesopathie, niet gespecificeerd van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

23680005 Enthesopathy 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000009522 costochondritis M94.08: Chondropathia tuberosa [Tietze] van 

overige gespecificeerde lokalisaties;

64109004 Costal chondritis 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000037485 enthesopathie van knie M76.9: Enthesopathie van onderste extremiteit, 

niet gespecificeerd;

39547005 Enthesopathy of 

knee (disorder)

706: Enthesopathie;

0000039791 enthesopathie van heup M76.8: Overige gespecificeerde 

enthesopathieën van onderste extremiteit, 

exclusief voet;

706: Enthesopathie;

0000050238 enthesopathie van elleboog M77.82: Overige gespecificeerde 

enthesopathieën, niet elders geclassificeerd, 

bovenarm;

35185008 Enthesopathy of 

elbow region 

(disorder)

706: Enthesopathie;

0000050763 enthesopathie van enkel M76.8: Overige gespecificeerde 

enthesopathieën van onderste extremiteit, 

exclusief voet;

706: Enthesopathie;

0000050764 enthesopathie van pols M77.83: Overige gespecificeerde 

enthesopathieën, niet elders geclassificeerd, 

onderarm;

706: Enthesopathie;

0000008764 fibromyalgie fibromyalgia;

fibrositis;

M79.79: Fibromyalgie van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

24693007 Fibromyositis 

(disorder)

707: Fibromyalgie;

0000003407 hemochromatose haemochromatosis;

ijzerstapelingsziekte;

E83.1: Stoornissen van ijzermetabolisme; 399187006 Hemochromatosis 

(disorder)

708: Hemochromatose;

0000008200 hernia nuclei pulposi hernia nuclei pulposi [HNP]; M51.2: Overige dislocatie van overige 

gespecificeerde tussenwervelschijven;

84857004 Herniation of 

nucleus pulposus 

(disorder)

709: Hernia nuclei pulposi;

0000007900 hypermobiliteitssyndroom hyperlaxiteitsyndroom;

hypermobility syndrome;

M35.7: Hypermobiliteitssyndroom; 85551004 Hypermobility 

syndrome 

(disorder)

710: Hypermobiliteit;

0000011043 syndroom van Ehlers-

Danlos

ehlers-danlos;

Ehlers-Danlos-syndroom [EDS];

Q79.6: Syndroom van Ehlers-Danlos; 398114001 Ehlers-Danlos 

syndrome 

(disorder)

710: Hypermobiliteit;
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0000011143 syndroom van Marfan Q87.4: Syndroom van Marfan; 19346006 Marfan's syndrome 

(disorder)

710: Hypermobiliteit;

0000009428 hypertrofische 

osteoartropathie

pachydermoperiostosis; M89.49: Overige vormen van hypertrofische 

osteoartropathie van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

203357004 Hypertrophic 

osteoarthropathy 

(disorder)

711: Hypertrofische osteoartropathie;

0000007971 spondylolisthesis M43.19: Spondylolisthesis van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

274152003 Spondylolisthesis 

(disorder)

712: Kanaalstenose en/of 

spondylolisthesis;

0000008112 wervelkanaalstenose M48.09: Spinale stenose van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

76107001 Spinal stenosis 

(disorder)

712: Kanaalstenose en/of 

spondylolisthesis;

0000008232 lage rugpijn aspecifieke lage rugpijn;

lumbago;

spit;

M54.59: Lage rugpijn van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

279039007 Low back pain 

(finding)

713: Lumbago / (pseudo-)radiculair 

syndroom;

0000003165 ochronosis ochronose met alkaptonurie; E70.2: Stoornissen van tyrosinemetabolisme; 410042009 Ochronosis due to 

homogentisate 1,2-

dioxygenase 

deficiency 

(disorder)

714: Ochronose;

0000050241 exogene ochronose E70.2: Stoornissen van tyrosinemetabolisme; 410041002 Exogenous 

ochronosis 

(disorder)

714: Ochronose;

0000001170 maligne neoplasma van 

scapula 

maligne tumor van scapula ; C40.0: Maligne neoplasma van scapula en 

lange beenderen van bovenste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001171 maligne neoplasma van 

humerus

maligne tumor van humerus; C40.0: Maligne neoplasma van scapula en 

lange beenderen van bovenste extremiteit;

187932002 Malignant 

neoplasm of 

humerus (disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001172 maligne neoplasma van 

radius

maligne tumor van radius; C40.0: Maligne neoplasma van scapula en 

lange beenderen van bovenste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001173 maligne neoplasma van 

ulna

maligne tumor van ulna; C40.0: Maligne neoplasma van scapula en 

lange beenderen van bovenste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001175 maligne neoplasma van 

carpus

maligne tumor van carpus; C40.1: Maligne neoplasma van korte 

beenderen van bovenste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001176 maligne neoplasma van 

metacarpus

maligne tumor van metacarpus; C40.1: Maligne neoplasma van korte 

beenderen van bovenste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001177 maligne neoplasma van 

falangen hand

maligne tumor van falangen hand; C40.1: Maligne neoplasma van korte 

beenderen van bovenste extremiteit;

187950009 Malignant 

neoplasm of 

phalanges of hand 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001179 maligne neoplasma van 

femur

maligne tumor van femur; C40.2: Maligne neoplasma van lange 

beenderen van onderste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001180 maligne neoplasma van 

tibia

maligne tumor van tibia; C40.2: Maligne neoplasma van lange 

beenderen van onderste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;
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0000001181 maligne neoplasma van 

fibula

maligne tumor van fibula; C40.2: Maligne neoplasma van lange 

beenderen van onderste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001183 maligne neoplasma van 

tarsus

maligne tumor van tarsus; C40.3: Maligne neoplasma van korte 

beenderen van onderste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001184 maligne neoplasma van 

metatarsus

maligne tumor van metatarsus; C40.3: Maligne neoplasma van korte 

beenderen van onderste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001185 maligne neoplasma van 

falangen voet

C40.3: Maligne neoplasma van korte 

beenderen van onderste extremiteit;

187978005 Malignant 

neoplasm of 

phalanges of foot 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001191 maligne neoplasma van bot 

van schedel

maligne tumor van bot van schedel; C41.0: Maligne neoplasma van beenderen van 

schedel en aangezicht;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001194 maligne neoplasma van 

mandibula

maligne neoplasma van onderkaak;

maligne tumor van mandibula;

maligne tumor van onderkaak;

C41.1: Maligne neoplasma van mandibula; 448668007 Malignant 

neoplasm of 

mandible 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001197 maligne neoplasma van 

wervelkolom

chordoma;

maligne tumor van wervelkolom;

C41.2: Maligne neoplasma van wervelkolom; 363438000 Malignant tumor of 

vertebral column 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001199 maligne neoplasma van 

clavicula

maligne tumor van clavicula; C40.0: Maligne neoplasma van scapula en 

lange beenderen van bovenste extremiteit;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001203 maligne neoplasma van 

bekkenbeenderen

maligne tumor van bekkenbeenderen; C41.4: Maligne neoplasma van 

bekkenbeenderen, sacrum en os coccygis;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001292 maligne neoplasma van 

weke delen van hoofd en 

hals

maligne tumor van weke delen van hoofd en 

hals;

C49.0: Maligne neoplasma van bindweefsel en 

weke delen van hoofd en hals;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001294 maligne neoplasma van 

weke delen van bovenste 

extremiteit

maligne tumor van bindweefsel en weke delen 

van bovenste extremiteit, waaronder schouder;

C49.1: Maligne neoplasma van bindweefsel en 

weke delen van bovenste extremiteit, 

waaronder schouder;

187991006 Malignant 

neoplasm of 

connective and 

soft tissue of upper 

limb and shoulder 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001295 maligne neoplasma van 

weke delen van onderste 

extremiteit

maligne tumor van bindweefsel en weke delen 

van onderste extremiteit, waaronder heup;

C49.2: Maligne neoplasma van bindweefsel en 

weke delen van onderste extremiteit, 

waaronder heup;

187999008 Malignant 

neoplasm of 

connective and 

soft tissue of hip 

and lower limb 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001296 maligne neoplasma van 

weke delen van thorax

maligne tumor van bindweefsel en weke delen 

van thorax;

C49.3: Maligne neoplasma van bindweefsel en 

weke delen van thorax;

188009001 Malignant 

neoplasm of 

connective and 

soft tissue of 

thorax (disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;
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0000001297 maligne neoplasma van 

weke delen van abdomen

maligne tumor van bindweefsel en weke delen 

van abdomen;

C49.4: Maligne neoplasma van bindweefsel en 

weke delen van abdomen;

188015001 Malignant 

neoplasm of 

connective and 

soft tissue of 

abdomen 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000001298 maligne neoplasma van 

weke delen van bekken

maligne wekedelentumor van bekken; C49.5: Maligne neoplasma van bindweefsel en 

weke delen van bekken;

188019007 Malignant 

neoplasm of 

connective and 

soft tissue of pelvis 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000013494 pijn bij maligniteit R52.9: Pijn, niet gespecificeerd;

C80.9: Maligne neoplasma, primaire lokalisatie 

niet gespecificeerd;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000039454 maligne neoplasma van 

bindweefsel

maligne tumor van bindweefsel; C49.9: Maligne neoplasma van bindweefsel en 

weke delen, niet gespecificeerd;

448274000 Malignant 

neoplasm of 

connective tissue 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000039455 maligne neoplasma van 

weke delen

maligne tumor van weke delen; C49.9: Maligne neoplasma van bindweefsel en 

weke delen, niet gespecificeerd;

269469005 Malignant 

neoplasm of soft 

tissue (disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000040147 maligne neoplasma van bot malignant neoplasm of bone; C41.9: Maligne neoplasma van bot en 

gewrichtskraakbeen, niet gespecificeerd;

428281000 Malignant 

neoplasm of bone 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000050497 paraneoplastische artritis C80.9: Maligne neoplasma, primaire lokalisatie 

niet gespecificeerd;

M14.8*: Artropathieën bij elders 

geclassificeerde overige gespecificeerde 

ziekten;

202046009 Arthritis secondary 

to malignancy 

(disorder)

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000050797 maligne neoplasma van os 

coccygis

C41.4: Maligne neoplasma van 

bekkenbeenderen, sacrum en os coccygis;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000050798 maligne neoplasma van os 

sacrum

C41.4: Maligne neoplasma van 

bekkenbeenderen, sacrum en os coccygis;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000050800 maligne neoplasma van rib C41.3: Maligne neoplasma van ribben, sternum 

en clavicula;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000050801 maligne neoplasma van 

sternum

C41.3: Maligne neoplasma van ribben, sternum 

en clavicula;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000050802 maligne neoplasma van 

weke delen van rug

C49.6: Maligne neoplasma van bindweefsel en 

weke delen van romp, niet gespecificeerd;

715: Pijn/ Artropathie tgv maligne 

aandoening;

0000005334 syndroom van Raynaud primair syndroom van Raynaud;

raynaud disease inheritance;

ziekte van Raynaud;

I73.0: Syndroom van Raynaud; 195295006 Raynaud's disease 

(disorder)

716: Raynaud fenomeen;
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0000037524 complex regionaal 

pijnsyndroom type 1

complex regional pain syndrome type 1 [CRPS-

1];

posttraumatische dystrofie;

sudeckdystrofie;

sympathische reflexdystrofie;

M89.09: Algoneurodystrofie van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

717: Reflexdystrofie / Sympatische 

Dystrofie;

0000038033 complex regionaal 

pijnsyndroom

complex regionaal pijnsyndroom [CRPS]; M89.09: Algoneurodystrofie van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

128200000 Complex regional 

pain syndrome 

(disorder)

717: Reflexdystrofie / Sympatische 

Dystrofie;

0000008034 pyogene infectie van 

tussenwervelschijf

pyogene discitis;

pyogene infectie van discus intervertebralis;

M46.39: Infectie van tussenwervelschijf 

(pyogeen) van lokalisatie niet gespecificeerd;

202756004 infection of 

intervertebral disc - 

pyogenic 

(disorder)

718: Spondylodiscitis / Osteomyelitis;

0000009234 chronisch recurrente 

multifocale osteomyelitis

chronisch recurrente multifocale osteomyelitis 

[CRMO];

chronische multifocale osteomyelitis;

M86.39: Chronische multifocale osteomyelitis 

van lokalisatie niet gespecificeerd;

240151005 Chronic multifocal 

osteomyelitis 

(disorder)

718: Spondylodiscitis / Osteomyelitis;

0000007910 houdingskyfose M40.09: Houdingskyfose van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

268040001 Postural kyphosis 

(disorder)

719: Statische klachten / 

Houdingsafwijkingen;

0000006543 psoriasis psoriasis inheritance; L40.9: Psoriasis, niet gespecificeerd; 9014002 Psoriasis 

(disorder)

720: Psoriasis;

0000003088 vitamine D-deficiëntie E55.9: Vitamine D-deficiëntie, niet 

gespecificeerd;

34713006 Vitamin D 

deficiency 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000004230 neuropathie van nervus 

medianus

medianopathie;

neuropathie van n.medianus;

G56.1: Overige aandoeningen van nervus 

medianus;

397828008 Median neuropathy 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000004231 neuropathie van nervus 

ulnaris

ulnaropathie; G56.2: Aandoening van nervus ulnaris; 801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000004232 neuropathie van nervus 

radialis

neuropathie van n. radialis;

radialisneuropathie;

G56.3: Aandoening van nervus radialis; 801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000004236 neuropathie van nervus 

ischiadicus

neuropathie van n. ischiadicus; G57.0: Aandoening van nervus ischiadicus; 86269002 Injury of sciatic 

nerve (disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000004239 neuropathie van nervus 

peroneus

neuropathie van n. peroneus;

neuropathie van nervus fibularis communis;

peroneusneuropathie;

G57.3: Aandoening van nervus peroneus en 

vertakkingen;

399081005 Common peroneal 

neuropathy 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000004240 neuropathie van nervus 

tibialis

neuropathie van n. tibialis; G57.4: Aandoening van nervus tibialis; 81884004 Injury of tibial 

nerve (disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000004248 mononeuropathie G58.9: Mononeuropathie, niet gespecificeerd; 128189008 Mononeuropathy 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000004590 uveïtis H20.9: Iridocyclitis, niet gespecificeerd; 128473001 Uveitis (disorder) 801: Overige reumatologische 

diagnosen;
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0000004837 arteriitische anterieure 

ischemische 

opticusneuropathie

AAION;

AION arteriitic;

I77.6: Arteriitis, niet gespecificeerd;

H48.8*: Overige aandoeningen van nervus 

opticus en optische banen bij elders 

geclassificeerde ziekten;

H47.0: Aandoeningen van nervus opticus, niet 

elders geclassificeerd;

1167100014610

9

Arteritic anterior 

ischemic optic 

neuropathy 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000006684 acne ectopica acne inversa;

hidradenitis suppurativa;

L73.2: Hidradenitis suppurativa; 59393003 Hidradenitis 

suppurativa 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000006765 Gottron-papels papula van Gottron; L94.4: Papula van Gottron; 247455006 Gottron's papules 

(finding)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000007080 chronische 

postreumatische 

artropathie

jacoud artropathie; M12.09: Chronische postreumatische 

artropathie [Jaccoud] van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000007720 hemartrose haemarthros; M25.09: Hemartros van lokalisatie niet 

gespecificeerd;

81808003 Hemarthrosis 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000008466 ruptuur van bakercyste baker-cyste, geruptureerd; M66.0: Ruptuur van kniekuilcyste; 240203005 Rupture of Baker's 

cyst - knee 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000008699 reuma M79.09: Reuma, niet gespecificeerd, van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

396332003 Rheumatism 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000050458 neuropathie van nervus 

femoralis

femoralis neuropathie;

neuropathie van n. femoralis;

G57.2: Aandoening van nervus femoralis; 25690000 Femoral 

neuropathy 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000050460 neuropathie van nervus 

plantaris lateralis

G57.6: Aandoening van nervus plantaris; 60525009 Lateral plantar 

neuropathy 

(disorder)

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000050807 neuropathie van nervus 

axillaris

G56.8: Overige gespecificeerde 

mononeuropathieën van bovenste extremiteit;

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000051859 verdenking op reumatische 

aandoening

Z03.8: Observatie in verband met verdenking 

op andere gespecificeerde ziekten en 

aandoeningen;

801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000051944 neuropathie van nervus 

plantaris medialis

G57.6: Aandoening van nervus plantaris; 801: Overige reumatologische 

diagnosen;

0000011508 algehele malaise en 

moeheid

algehele malaise en vermoeidheid; R53: Malaise en vermoeidheid; 271795006 Malaise and 

fatigue (finding)

802: Geen diagnose;

0000002167 ijzergebreksanemie ferriprieve anemie;

iron deficiency anemia;

D50.9: IJzergebreksanemie, niet 

gespecificeerd;

87522002 Iron deficiency 

anemia (disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000002257 anemie anemia; D64.9: Anemie, niet gespecificeerd; 271737000 Anemia (disorder) 803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000003406 stoornis van 

ijzermetabolisme

E83.1: Stoornissen van ijzermetabolisme; 30913008 Disorder of iron 

metabolism 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;
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0000003430 aandoening van 

calciummetabolisme

E83.5: Stoornissen van calciummetabolisme; 71638002 Disorder of 

calcium 

metabolism 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000004118 paraneoplastische 

neuropathie

D48.9: Neoplasma met onzeker of onbekend 

gedrag, niet gespecificeerd;

G13.0*: Paraneoplastische neuromyopathie en 

neuropathie;

77659000 Paraneoplastic 

neuropathy 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000004276 polyneuropathie polyneuropathy; G62.9: Polyneuropathie, niet gespecificeerd; 42345000 Polyneuropathy 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000004278 diabetische 

polyneuropathie

E14.4+: Niet gespecificeerde diabetes mellitus; 

Met neurologische complicaties;

G63.2*: Diabetische polyneuropathie ( E10-E14  

met gemeenschappelijk vierde teken .4);

49455004 Diabetic 

polyneuropathy 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000014322 lipodermatosclerose M79.39: Panniculitis, niet gespecificeerd, van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

410016009 Lipodermatosclero

sis (disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000014323 ondersteluchtweginfectie infectie van onderste luchtwegen; J22: Niet gespecificeerde acute infectie van 

onderste luchtwegen;

50417007 Lower respiratory 

tract infection 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000004515 scleritis H15.0: Scleritis; 78370002 Scleritis (disorder) 803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000004519 episcleritis H15.1: Episcleritis; 815008 Episcleritis 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000004537 keratoconjunctivitis H16.2: Keratoconjunctivitis; 88151007 Keratoconjunctiviti

s (disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000004544 keratoconjunctivitis sicca conjunctivitis sicca;

keratoconjunctivitis sicca [KCS];

M35.0: Sicca-syndroom [Sjögren];

H19.3*: Keratitis en keratoconjunctivitis bij 

elders geclassificeerde overige ziekten;

302896008 Keratoconjunctiviti

s sicca (disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000005648 pneumonie longontsteking; J18.9: Pneumonie, niet gespecificeerd; 233604007 Pneumonia 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000006165 ziekte van Crohn crohn disease inheritance; K50.9: Ziekte van Crohn, niet gespecificeerd; 34000006 Crohn's disease 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000006173 colitis ulcerosa K51.9: Colitis ulcerosa, niet gespecificeerd; 64766004 Ulcerative colitis 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000007113 traumatische artropathie M12.59: Traumatische artropathie van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

58188004 Traumatic 

arthropathy 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000008740 panniculitis M79.39: Panniculitis, niet gespecificeerd, van 

lokalisatie niet gespecificeerd;

22125009 Panniculitis 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

Lees voor gebruik de gebruiksovereenkomst op de DHD website. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten verleend worden, copyright © 2015 DHD. 35



Let op: dit bestand bevat een momentopname van de uitlevering.  Gebruik altijd de actuele versie van de diagnosethesaurus in uw EPD

ThesaurusID Diagnoseterm Synoniemen ICD10 code + omschrijving Snomed ID Snomed  Term DBC afleiding code + omschrijving

0000011495 koorts febris;

pyrexie;

R50.9: Koorts, niet gespecificeerd; 386661006 Fever (finding) 803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000013128 adverse event van 

geneesmiddel

bijwerking van geneesmiddel;

bijwerking van medicatie;

T88.7: Niet gespecificeerd ongewenst gevolg 

van geneesmiddel;

1220100014610

8

Adverse event 

following drug 

therapy (disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000013167 verdenking op 

afweerstoornis

Z03.8: Observatie in verband met verdenking 

op andere gespecificeerde ziekten en 

aandoeningen;

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000040212 geen reumatologische 

afwijkingen

geen reumatologische diagnose; Z03.8: Observatie in verband met verdenking 

op andere gespecificeerde ziekten en 

aandoeningen;

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000050048 analgetica allergie T88.7: Niet gespecificeerd ongewenst gevolg 

van geneesmiddel;

Y45.8: Ongewenste gevolgen bij therapeutisch 

gebruik van overige gespecificeerde analgetica 

en antipyretica;

293582004 Analgesic allergy 

(disorder)

803: Een niet-reumatologische 

diagnose;

0000035993 ICC @DBC 804: ICC;
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