
PROBLEMATIEK MOEDER  
000 geen problematiek moeder  
888 niet volgens lijst moeder 
998 los kraambed na 1

e
 lijns natale zorg 

999 overige problematiek moeder 
 
algemeen medische anamnese (m.b.t. de zwangerschap) 
 neurologische aandoeningen  
101 epilepsie, aanvalsvrij zonder medicatie 
102 epilepsie met medicatie 
103 subarachnoïdale bloeding 
104 multiple sclerose 
105 hernia nucleï pulposi 
120 overige neurologische aandoeningen 
 

interne aandoeningen  
121 duidelijk verminderde longfunctie 
122 actieve tuberculose 
123 astma bronchiale (met medicatie niet aanvalsvrij) 
124 hartafwijking met haemodynamische consequenties 
125 trombo-embolische processen 
126 stollingsstoornissen 
127 recidiverende urineweginfecties 
128 afwijkingen urinewegen 
129 essentiële hypertensie (met medicatie) 
130 diabetes mellitus 
131 overige endocrinologische aandoeningen 
132 anaemie, Hb onder de 6.0 mmol/l 
133 aandoening tractus digestivus 
134 astma bronchiale (met medicatie aanvalsvrij) 
150 overige interne aandoeningen 
 
 gynaecologische aandoeningen  
151 prolapsoperatie 
152 porto-amputatie, conisatie 
153 myoomenucleatie, subsereus myoom 
154 myoomenucleatie, submuceus of intramuraal myoom 
155 uterus myomatosus 
156 fisteloperatie 
157 afwijkend cervixuitstrijkje 
158 DES 
159 IUD in situ 
160 fertiliteitsstoornissen 
161  in vitro fertilisatie  
162 (overige) infertiliteitsbehandeling (o.a. KI) 
163 mogelijke bekkenafwijkingen 
180 overige gynaecologische aandoeningen 
 
 overige  
181 hard-drugsgebruik (incl. ethadon) 
182 psychiatrische aandoening 
 
obstetrische anamnese  
201 abortus provocatus i.a. 
202 actief Rhesus antagonisme i.a. 
203 toxicose i.a. 
204 toxicose met opname i.a. 
205 HELLP-syndroom i.a. 
206 (herhaalde) abortus i.a. 
207 partus immaturus i.a. 



208 partus prematurus (1x voor 35
e
 wk. of 2x vanaf 35

e
 wk.) i.a. 

209 partus prematurus (1x in 35
e
, 36

e
 of 37

e
 week) i.a. 

210 cervix-insufficiëntie en/of Shirodkaprocedure i.a. 
211 cervix-insufficiëntie en/of Shirodkaprocedure (na tussenliggende normale zwangerschap) i.a. 
212 solutio placentae i.a. 
213 vaginale kunstverlossing i.a. 
214 sectio caesarea i.a. 
215 dysmaturiteit (<2,3 percentiel) i.a. 
216 kind geboren in slechte conditie i.a. 
217 intra uteriene vruchtdood i.a. 
218 vorige maal dood kind: 1

e
 levensweek tot 1 jaar (onb. oorz.) 

219 vorige maal dood kind: 1
e
 levensweek tot 1 jaar (bek. oorz.) 

220 kind met aangeboren afwijking of erfelijke aandoening i.a. 
221 fluxus post partum (ten gevolge van episiotomiewond) i.a. 
222 fluxus post partum ten gevolge van cervixruptuur i.a. 
223 fluxus post partum ten gevolge van achterblijven van een deel van de placenta i.a. 
224 fluxus post partum ten gevolge van atonische nabloeding i.a. 
225 fluxus post partum ten gevolge van overige i.a. 
226 manuele placentaverwijdering i.a. 
227 totaalruptuur i.a. 
228 post partum psychose i.a. 
229 mola zwangerschap i.a. 
299 overige bijzonderheden m.b.t. de obstetrische anamnese  
 
risicofactoren tijdens deze zwangerschap  
301 leeftijdsindicatie: nullipara >35 jaar 
302 leeftijdsindicatie: multipara vanaf 40 jaar 
303 vrouw jonger dan 15 jaar 
304 grande multipara 
305 medicijngebruik 
306 alcoholproblematiek 
307 drugsproblematiek 
308 nicotine 
309 röntgenonderzoek 
399 overige risicofactoren 
 
problemen tijdens deze zwangerschap  
401 abortus 
402 hyperemesis 
403 antenatale diagnostiek (vruchtwaterpunctie, chorionbiopsie) 
404 cervix-insufficiëntie 
405 onzekere zwangerschapsduur 
406 anaemie, Hb onder de 6,0 mmol/l 
407 pyelitis 
408 toxoplasmose 
409 rubella 
410 cytomegalie 
411 herpes simplex 
412 luesproblematiek 
413 HBsAG positief tijdens zwangerschap 
414 hernia nucleï pulposi ontstaan in deze zwangerschap 
415 laparotomie tijdens de zwangerschap 
416 extra uteriene graviditeit (EUG)/mola (vermoeden op) 
417 vermoeden op foetale afwijkingen 
418 diabetes gravidarum met behandeling 
419 meerlingzwangerschap (ontdekt in deze zwangerschap) 
420 bloedverlies eerste helft 
421 bloedverlies tweede helft 
422 hypertensie/toxicose 
423 niet infectueuze proteïnurie 



424 HELLP-syndroom 
425 actief Rhesus antagonisme 
426 solutio placentae 
427 negatieve dyscongruentie 
428 positieve dyscongruentie 
429 vruchtwaterverlies 
430 dreigende vroeggeboorte 
431 (dreigende) serotiniteit 
432 minder leven 
433 ernstige varices 
434 liggingsafwijking incl. stuit 
435 intra uteriene vruchtdood (tijdens deze zwangerschap) 
436 hoogstaande schedel á terme 
437 geen prenatale zorg 
438 afstandskind 
439 placenta preavia 
440 beëindiging zorg om niet medische reden 
441 abortus zonder overdracht 
(Code 440 en 441 mogen slechts gebruikt worden bij beëindiging van de zorg tijdens de 
zwangerschap zonder overdracht) 
444 uitbesteding zorg (i.v.m. capaciteitstekort in eigen praktijk) 
499 overige problemen (ook overige intercurrente aandoeningen) tijdens deze zwangerschap 
 
problemen tijdens de baring en direct daarna  
501 intra uteriene vruchtdood (tijdens baring) 
502 liggingsafwijking incl. stuit 
503 foetale nood tijdens de baring 
504 meconiumhoudend vruchtwater 
505 langdurig gebroken vliezen zonder weeën á terme 
506 onvoldoende vorderende ontsluiting 
507 onvoldoende vorderende uitdrijving 
508 bloedverlies tijdens de baring 
509 solutio placentae 
510 vasa praevia 
511 h.p.p. >1000 ml 
512 retentio placentae 
513 (totaal)ruptuur 
514 gecompliceerde ruptuur (epi en ruptuur) 
515 noodzaak tot sedatie 
516 pijnstilling (spinaal/epiduraal) 
517 vroeggeboorte 
518 dreigende vroeggeboorte 
599 overige problemen tijdens de baring en direct daarna 
 
problemen tijdens kraambed  
601 mastitis 
602 endometritis 
603 cystitis 
604 tromboflebitis 
605 trombose 
606 psychose 
607 kind heeft pathologie 
608 lactatieremming door middel van medicijnen 
699 overige problemen tijdens het kraambed 
 


