
Hoofdstuk 1 Inleiding
De GGZ moet behandelseries, die op of na 01-01-2017 beginnen, volgens de DSM-5 standaard
administreren. Hiervoor heeft de NZa nieuwe tabellen beschikbaar gesteld. Er is een
bijgewerkte tabel met DSM-IV codes en een nieuwe tabel met DSM-5 codes. Daarnaast is er een tabel
waarmee tussen DSM-IV en DSM-5 codes kan worden geconverteerd.
Pas vanaf 2018 wordt er volledig met DSM-5 codes gewerkt. Tot die tijd (van 1 januari 2017 tot 1
januari 2018) moet je rekening houden met wijzigingen in je werkwijze. Hierna leggen we uit, om
welke aanpassingen het gaat.

Niet voor elke tot 2017 geldige DSM-IV code is een DSM-5 code beschikbaar. Deze DSM-IV codes
hebben een einddatum van 31-12-2016 en kun je in 2017 dus niet meer selecteren.
Er zijn ook DSM-5 diagnosecodes waarvoor geen DSM-IV code is. Hier zijn nieuwe codes voor
toegevoegd aan de DSM-IV codelijst met begindatum 01-01-2017.

Zolang je de goede diagnosecode(s) selecteert, zorgt Intramed er op de achtergrond voor dat de DSM-5
diagnoses en/of DSM-IV diagnoses op de juiste manier worden meegenomen in declaraties en GGZ-
exports.
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Hoofdstuk 2 Je werkwijze aanpassen

2 .1 Situatie 1: een behandeltraject is begonnen in 2016 en loopt door in 2017
Voor behandeltrajecten die in 2016 begonnen zijn en doorlopen in 2017, hoef je niets aan je werkwijze
te veranderen. Je registeert diagnoses en activiteiten zoals je gewend bent.

2 .2 Situatie 2: een behandeltraject begint in 2017
Behandelepisode

In een behandelepisode, die op of na 01-01-2017 begint, staat bij de Primaire diagnose: "DSM-5" als te
gebruiken diagnosecodelijst. Dit is bij de conversie naar Intramed versie 8.9 ingesteld.

Het hangt af van de diagnosedatum in de behandelepisode, of Intramed DSM-IV of DSM-5
diagnosecodes gebruikt.

Klik achter het volgende veld op en selecteer de diagnosecode. Je ziet twee lijsten naast elkaar
(DSM-IV en DSM-5):

In de linker lijst zie je de DSM-IV diagnoses, die met ingang van 1 januari 2017 (nog steeds) geldig
zijn.
In de rechter lijst zie je DSM-5 diagnosecodes, die Intramed er bij zoekt.

Je kiest een DSM-IV code, waarbij automatisch de overeenkomende DSM-5 code wordt getoond. In
de diagnose wordt de DSM-5 code overgenomen.

Soms moet je in de DSM-5 nog een diepere keuze maken. Dit zie je aan het pijlpuntje / plusje voor de regel:
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Er zijn ook DSM-IV diagnoses waarvoor geen DSM-5 diagnose beschikbaar is. Dan wordt er geen
DSM-5 diagnose ingevuld, maar de geselecteerde, nog geldige, DSM-IV diagnose.

Behandelserie

In de bijbehorende behandelserie werk je op tabblad "3. Diagnose" in de lijst "Diagnoses:" op dezelfde
manier.

Omdat aan een DSM-5 diagnosecode niet te zien is op welke as die zich bevindt, is de kolom
"As" toegevoegd op tabblad "3. Diagnose" van de behandelserie.

Bij een DSM-IV of -5 code zie je in deze kolom de as van de DSM-IV diagnose. Zo kun je
eenvoudig controleren of op elke as een diagnose ingevoerd is.

Voor diagnoses op assen 3 en 5 zijn alleen DSM-IV codes beschikbaar.

2 .3 Situatie 3: een behandelserie begint in 2016 en heeft de maximale duur
bereikt
Als een behandelserie (DBC) die vóór 01-01-2017 is begonnen, afgesloten moet worden omdat de
maximale duur van 365 dagen is bereikt, kun je geen vervolg behandelserie toevoegen.

Het afsluiten is hetzelfde als in 2016. Daarbij moet je, zoals je was gewend, de reden einde zorg "9.
Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC" gebruiken.

In plaats daarvan moet je een nieuwe behandelepisode (zorgtraject) toevoegen. Er wordt dan ook
automatisch een nieuwe behandelserie toegevoegd.
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De werkwijze is verder gelijk aan die bij een behandelepisode / behandelserie die in 2017 nieuw is
gestart. Er is één uitzondering: in de nieuwe behandelserie kies je het zorgtype "150 Overgang naar
DSM-5".

Dit zorgtype "150 Overgang naar DSM-5" kun je alleen in 2017 kiezen in deze situatie in een nieuw
behandeltraject.

2 .4 Situatie 4: achteraf een behandeltraject in 2016 laten beginnen
Het kan voorkomen, dat je achteraf een behandeltraject uit 2016 wilt registreren. Dat kan nog steeds,
maar in 2016 werd er niet gewerkt met DSM-5 codes.

Behandelepisode

In een behandelepisode, die voor 01-01-2017 begint, kies je bij de Primaire diagnose: "DSM-IV-TR
DBC-Onderhoud" als te gebruiken diagnosecodelijst.

Het hangt af van de diagnosedatum in de behandelepisode, of Intramed als DSM-IV of DSM-5
diagnosecodes gebruikt. Stel dus eerst de diagnosedatum in naar een datum in 2016.

Klik daarna achter het volgende veld op en selecteer de diagnosecode (alleen DSM-IV).

Behandelserie

In de bijbehorende behandelserie werk je op tabblad "3. Diagnose" in de lijst "Diagnoses:" ook met de
diagnosecodes DSM-IV.
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Hoofdstuk 3 Overzicht aangepaste diagnosecodes

3 .1 Diagnosecodes DSM-IV en DSM-5
De DSM-IV diagnosecodelijst is door de NZa in verband met de overgang naar de DSM-5 aangepast.

Afgesloten diagnosecodes

Bepaalde diagnosecodes zijn afgesloten. Deze kunnen nog wel geregistreerd worden bij een
behandelserie met een begindatum tot en met 31-12-2016. Als een behandelserie later begint, zijn deze
diagnosecodes niet meer beschikbaar.

De lijst van per 31-12-2016 afgesloten diagnosecodes is vrij lang. Daarom noemen we alleen de
diagnosegroepcodes; de volledige lijst is op te vragen bij de NZa.

Het gaat om de de volgende diagnosegroepcodes:

as1_1.01

as1_1.02

as1_1.03

as1_1.04

as1_1.07

as1_1.08.01

as1_1.08.03

as1_1.09.01

as1_1.09.03

as1_2.02.01

as1_2.02.03

as1_2.03

as1_2.04

as1_4.01.02

as1_4.02.02

as1_4.03.01

as1_5.01

as1_5.07.02

as1_6.02.01

as1_6.02.05

as1_6.02.06

as1_7.05

as1_7.07

as1_7.10

as1_7.11

as1_8.04

as1_8.05

as1_9.01

as1_11.01

as1_12.01

as1_12.02

as1_13.01

as1_13.02

as1_13.03.01

as1_13.04

as1_14

as1_17.01.01

as1_17.02

as1_17.03

as1_17.04

as1_17.05

as1_17.06

as1_18
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as1_4.04.02

as1_4.05.02

as1_4.06.02

as1_4.07.02

as1_4.08.01

as1_4.08.02

as1_4.09.02

as1_4.10.02

as1_4.11.02

as1_4.12

as1_4.13.02

as1_11.02

as1_11.03

as1_11.04

as1_11.05

as1_11.06

as1_11.07.07

as1_11.08.01

as1_19

as2_01.01

as2_18

as2_19

Nieuwe diagnosecodes

Er zijn ook nieuwe diagnosecodes beschikbaar in de DSM-IV lijst omdat niet alle diagnoses
geconverteerd konden worden naar een DSM-5 diagnose.

Deze nieuwe diagnosecodes zijn beschikbaar bij behandelseries die op of na 01-01-2017 beginnen.

Het gaat om de volgende diagnosecodes:

as1_1.08.04 Stoornissen in de zindelijkheid NAO

as1_12.02.03 Bulimia nervosa: eetbuistoornis licht

as1_13.07 Slaapstoornis NAO

as1_14.07 Excoriatiestoornis

as1_14.07.01 Excoriatiestoornis met ernstige lichamelijke complicaties

as1_18.04 Psychische stoornis NAO

as1_2.02.14 Beperkte neurocognitieve stoornis

as1_4.03.01.05 Cafeïneonttrekkingssyndroom

as1_4.04.02.06 Cannabisonttrekkingssyndroom

as1_6.01.04 Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis
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as1_6.01.05 Premenstruele stemmingsstoornis

as1_7.06.02 Obsessieve-compulsieve stoornis : Verzamelstoornis

as1_7.06.02.01 Obsessieve-compulsieve stoornis: Verzamelstoornis; Met excessief verwerven en/of
gering of ontbrekend realiteitsbesef

Bijkomende diagnosecodes

Sommige diagnosecodes zijn niet te koppelen aan een DSM-5 diagnose en staan dus niet in de DSM-5
codelijst. Ze zijn wel nodig voor declaraties en aanlevering van gegevens aan DIS.

Deze bijkomende codes op as1 of as2 kunnen vanuit de DSM-IV codelijst geselecteerd worden.

Je kunt hierbij dus GEEN DSM-5 code kiezen.

Het gaat om de volgende diagnosecodes:

as1_18.02 Geen diagnose of aandoening op as1 (V71.09)

as1_18.03 Diagnose of aandoening op as1 uitgesteld (799.9)

as2_18.02 Geen diagnose op as2 (V71.09)

as2_18.03 Diagnose op as2 uitgesteld (799.9)

Jeugd-GGZ diagnoses

De NZa heeft geen bevoegdheden in de Jeugd-GGZ, maar heeft voor 2017 toch de codelijsten voor het
classificeren met DSM-5 eenmalig aangevuld met jeugdstoornissen.

Deze stoornissen mogen alleen naar een gemeente gedeclareerd worden.

Het gaat om de volgende stoornissen die onder de Jeugdwet en niet onder de Zorgverzekeringswet
vallen:

- reactieve hechtingsstoornis
- ontremd sociaal contactstoornis
- genderdysforie bij kinderen
- separatieangststoornis
- selectief mutisme
- opvoeding in afwezigheid van ouders
- negatieve invloed ouderlijke relatieproblemen op kind

De diagnosecodes voor zuigelingen zijn niet te koppelen aan een DSM-5 diagnose. Daarom staan ze
niet in de DSM-5 codelijst. Ze kunnen wel uit de DSM-IV diagnosecodelijst geselecteerd worden.

Het gaat om de volgende diagnosecodes DC:0-3 kinder & jeugdstoornissen:
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as1_1.09.05 Stoornis op zuigelingenleeftijd, kinderleeftijd of in de adolescentie NAO

as1_19.01 100 Traumatische stress-stoornis

as1_19.02 200 Affectieve stoornis

as1_19.03 300 Aanpassingsstoornis

as1_19.04 400 Regulatiestoornis

as1_19.05 500 Stoornis in slaapgedrag

as1_19.06 600 Stoornis in eetgedrag

as1_19.07 700 Stoornis in relatie en communicatie

as2_19.01 901 Te veel betrokken

as2_19.02 902 Te weinig betrokken

as2_19.03 903 Verontrustend/ gespannen

as2_19.04 904 Dreigend/ vijandig

as2_19.05 905 Gemengd (combinatie van overige factoren)

as2_19.06 906 Misbruik (verbaal, psychisch, seksueel)

Procedure Van DSM-IV naar DSM-5 v1

8


	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	1 1 Inleiding
	Hoofdstuk 2
	1 2 Je werkwijze aanpassen
	1 2 1 Situatie 1: een behandeltraject is begonnen in 2016 en loopt door in 2017
	1 2 2 Situatie 2: een behandeltraject begint in 2017
	Behandelepisode
	Behandelserie
	1 2 3 Situatie 3: een behandelserie begint in 2016 en heeft de maximale duur bereikt
	1 2 4 Situatie 4: achteraf een behandeltraject in 2016 laten beginnen
	Behandelepisode
	Behandelserie
	Hoofdstuk 3
	1 3 Overzicht aangepaste diagnosecodes
	1 3 1 Diagnosecodes DSM-IV en DSM-5
	Afgesloten diagnosecodes
	Nieuwe diagnosecodes
	Bijkomende diagnosecodes
	Jeugd-GGZ diagnoses

