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Gegevensbronnen en definities 

In België berust de surveillance van het rotavirus op twee verschillende gegevensbronnen: 

 De gegevens van het peillaboratoria-netwerk: de laboratoria die deelnemen aan het 

netwerk registreren de bevestigde gevallen die beantwoorden aan de gevalsdefinitie 

“de isolatie van het rotavirus of de detectie van nucleïnezuur of rotavirusantigeen in de 

stoelgang”. De surveillance van rotavirusinfecties is in de seizoenen 2001-2005 

onderbroken. 

 Het nationaal referentiecentrum (NRC) voor rotavirus (UZ Leuven/KU Leuven) staat in 

voor de surveillance van de circulerende rotavirusstammen (genotypering).  

 Er geldt geen meldingsplicht voor rotavirusinfecties in België. 

 De Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG): alle niet-psychiatrische ziekenhuizen van 

België dienen deel te nemen aan de geanonimiseerde registratie van administratieve, 

medische en verpleegkundige gegevens aangaande alle ziekenhuisopnames. De 

Hoofdpunten 

 Sinds de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot de vaccinatie van 

zuigelingen tegen gastro-enteritis door het rotavirus en de invoering van de gedeeltelijke 

terugbetaling ervan in 2006, is een significante daling van het aantal bevestigde gevallen van 

rotavirusinfecties vastgesteld. Sinds 2012 lijkt de epidemiologie van het rotavirus te evolueren 

in tweejaarlijkse cycli waarin epidemiologische seizoenen met hoge en lage activiteit elkaar 

afwisselen. 

 In de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 is een heel andere trend waargenomen met een 

drastische daling van het aantal gevallen, meer bepaald 593 gevallen voor het seizoen 2019-

2020 en 414 gevallen voor 2020-2021. Vóór 2020 telde een seizoen met lage intensiteit 

ongeveer 1500 gevallen en een seizoen met hoge intensiteit zo’n 2500 gevallen. De drastische 

daling is ongetwijfeld een rechtstreeks gevolg van de COVID-19-epidemie (het rotavirus 

circuleerde minder door de hygiënische maatregelen, lockdowns enz.). 

 De frequentste stammen in het seizoen 2019–2020 (genotypering uitgevoerd door het NRC) 

waren G2P[4] (27,6%, 26 gevallen), G9P[4] (27,6%, 26 gevallen), G9P[8] (12,7%, 12 gevallen), 

G3P[8] (11,7%, 11 gevallen) en G1P[8] (11,7%, 11 gevallen). Het aandeel van de gevallen in 

verband gebracht met G9P[4] was opvallend groot tijdens dit seizoen terwijl het vóór 2018 en 

na 2020 zelden werd vastgesteld. In het seizoen 2020-2021 hield een meerderheid van de 

gevallen verband met genotype G2P[4] (62,3% van de gevallen, 33 gevallen), gevolgd door 

G1P[8] (20,7%, 11 gevallen). 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/sentinelLabs.aspx?lcid=1043
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/ziekenhuizen/registratiesystemen/mzg
https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-sante/hopitaux/systemes-denregistrement/rhm
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ziekten worden sinds 2015 gecodeerd volgens de 10e versie van de International 

Classification of Diseases (ICD-10). Voor toelichtingen, zie bijlage 1. 

Representativiteit van de gegevens   

De gegevens afkomstig van de peilaboratoria en de NRC zijn niet exhaustief en maken het 

niet mogelijk om het totale aantal nieuwe gevallen in België te schatten. Zij bieden echter de 

gelegenheid om de trends op te volgen. 

 

Het surveillancesysteem van de peillaboratoria berust op de vrijwillige en onbezoldigde 

deelname van de laboratoria. Uit de recentste evaluatie van het netwerk bleek het netwerk 

ongeveer 60% van alle laboratoria voor microbiologie (ziekenhuis- en privélaboratoria) in 

België te vertegenwoordigen en 67,5% van de terugbetaalde diagnostische tests voor 

rotavirus te hebben uitgevoerd in 2012 (Berger et al 2016). 

 

In het seizoen 2020-2021 nam 47% van de geaccrediteerde laboratoria voor microbiologie in 

Vlaanderen deel aan het netwerk, 19% in Wallonië en 45% in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest1, wat minder is dan in het seizoen 2018-2019 waar de percentages respectievelijk 

opliepen tot 58%, 26% en 64%. Figuur 1 toont het percentage deelnemende laboratoria per 

provincie voor het seizoen 2020-2021. In de provincies Namen en Waals-Brabant heeft geen 

enkel laboratorium deelgenomen aan de surveillance van het rotavirus in 2020-2021.   

 

Figuur 1: percentage, per provincie, van actieve laboratoria die minstens 1 geval van rotavirus hebben 
gemeld via het netwerk van peillaboratoria in België, 2020–2021 

Bron: netwerk van peillaboratoria [Sciensano] en RIZIV 

 

                                                      
1 De deelnemingspercentages zijn berekend op basis van het aantal laboratoria die ten minste één 
geval van rotavirusinfectie meldden in verhouding tot het totale aantal geaccrediteerde laboratoria voor 
microbiologie volgens de lijst die het RIZIV in 2022 heeft gepubliceerd. 

Proportion of active laboratories 

 
Proportion of non-active laboratories 

http://www.who.int/classifications/icd/en/
http://www.who.int/classifications/icd/en/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27504181/
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Resultaten van de surveillance  

Aantal gevallen per epidemiologisch seizoen 

Figuur 2 toont het aantal gerapporteerde gevallen van rotavirusinfecties per epidemiologisch 

seizoen sinds 1999. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de pre-vaccinatieperiode (juli 

1999-juni 20062), de zogenaamde transitieperiode waarin de vaccins zijn ingevoerd (juli 2006-

juni 2008) en de post-vaccinatieperiode (juli 2008-juni 2021). Een epidemiologisch seizoen 

voor het rotavirus begint in juli (week 27) en stopt eind juni van het volgende jaar (week 26). 

Sinds de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot de vaccinatie van 

zuigelingen tegen gastro-enteritis door rotavirus (afhankelijk van het gekozen vaccin op de 

leeftijd van 8 en 12 weken of op de leeftijd van 8, 12 en 16 weken) en de invoering van de 

gedeeltelijke terugbetaling van het vaccin in 2006, is er een significante daling van het aantal 

bevestigde gevallen van rotavirusinfecties vastgesteld op basis van de data van de 

peillaboratoria. Sinds 2012 lijkt de epidemiologie van het rotavirus te evolueren in 

tweejaarlijkse cycli waarbij seizoenen met hoge activiteit (~2500 gevallen) en lagere activiteit 

(~1500 gevallen) elkaar afwisselen. In de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 is een heel 

andere trend waargenomen met een drastische daling van het aantal gevallen, meer bepaald 

593 gevallen in het seizoen 2019-2020 en 414 gevallen in het seizoen 2020-2021. Dit is 

ongetwijfeld een rechtstreeks gevolg van de COVID-19-pandemie en de maatregelen die zijn 

genomen om de verspreiding van SARS-CoV-2 in te perken. Rotavirussen worden vooral 

overgedragen van mens op mens via fecaal-orale weg of via besmette voorwerpen. Minder 

contacten en meer handhygiëne hebben de overdracht van de ziekteverwekker ingeperkt. 

Deze trends worden ook waargenomen in de gegevens van het NRC: tussen 2012 en 2019, 

aanwezigheid van tweejaarlijkse cycli en een gering aantal gevallen voor de seizoenen 2019-

2020 en 2020-2021 (vide supra). 

Figuur 2: aantal gerapporteerde gevallen van rotavirusinfecties per epidemiologisch seizoen in België 

Bron: netwerk van peillaboratoria [Sciensano] 

 
 

                                                      
2 De pre-vaccinatieperiode is gekenmerkt door een onderbreking van de surveillance gedurende 4 
epidemiologische seizoenen (2001-2005) 
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Seizoenscurven 

Rotavirusinfecties zijn seizoensgebonden. Tijdens de winter wordt een hoger aantal gevallen 

gerapporteerd. Figuur 3 toont de weekgemiddelden van gevallen van rotavirusinfecties in de 

pre-vaccinatieperiode, de transitieperiode en de post-vaccinatieperiode gerapporteerd door 

de peillaboratoria. 

Tijdens de pre-vaccinatieperiode vormde het aantal gevallen een typische seizoenscurve met 

een seizoenspiek in week 6. In de periodes erna zien we dat die piek verschuift naar week 12 

in de transitieperiode en naar week 13 in de post-vaccinatieperiode. 

De epidemische trends waargenomen in de voorgaande jaren zijn niet voortgezet in de 

seizoenen 2019-2020 en 2020-2021. Er is een lichte toename vastgesteld van het aantal 

gevallen tussen de weken 52 en 11 (piek van 38 gevallen in week 8) tijdens het seizoen 2019-

2020 (wat overeenstemt met de periode tussen eind december 2019 en begin maart 2020, 

net vóór de eerste lockdown ten gevolge van COVID-19).  

 

Figuur 3: gemiddeld aantal gerapporteerde gevallen van rotavirus per week tijdens de pre-

vaccinatieperiode (1999-2006), de transitieperiode (2006-2008), de periode 2008–2019 en de laatste twee 

seizoenen (2019–2020 en 2020–2021) in België 

Bron: netwerk van peillaboratoria [Sciensano] 
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Trends per gewest 

Figuur 4 toont, per gewest, het aantal rotavirusgevallen tijdens de afgelopen 4 

epidemiologische seizoenen in vergelijking met het gemiddelde aantal gevallen tijdens de pre-

vaccinatieperiode en de transitieperiode gerapporteerd door de peillaboratoria.  

In de drie gewesten ligt het aantal gevallen lager in de seizoenen 2019–2020 en 2020-2021 

dan in de voorgaande seizoenen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Het hoger aantal 

gevallen in Vlaanderen houdt onmiskenbaar verband met de grotere deelname van Vlaamse 

laboratoria aan het peillaboratorianetwerk (Figuur 1).  

Figuur 4: aantal gerapporteerde gevallen van rotavirus per gewest tijdens de laatste 4 epidemiologische 

seizoenen in vergelijking met het gemiddelde tijdens de pre-vaccinatieperiode en de transitieperiode 

Bron: netwerk van peillaboratoria [Sciensano] 

   

 

Trends in verschillende leeftijdsgroepen: 

Figuur 5 toont de evolutie van het aantal gevallen van rotavirusinfecties per leeftijdsgroep 

sinds het seizoen 1998-1999. Het rotavirus treft hoofdzakelijk jonge kinderen. Voor het 

seizoen 2019-2020 is 70% van het totale aantal gevallen (400 gevallen) gemeld door de 

peillaboratoria onder de 24 maanden oud, en voor seizoen 2020-2021 was dit 67% (388 

gevallen).  

Sinds de invoering van het vaccin in 2006 is er een daling van het aantal bevestigde gevallen 

van rotavirus waargenomen. Deze daling is overduidelijk vanaf het seizoen 2007-2008, vooral 

bij kinderen jonger dan 1 jaar (tussen 1000 en 2200 gevallen vergeleken met 6000 tot 8000 

gevallen in de pre-vaccinatieperiode). Bij 24-35 maanden oud is de afname van gevallen ook 

zichtbaar vanaf 2009-2010 (<200 gevallen tegen 400-800 gevallen voor de vaccinatieperiode) 

en ook bij 36-47 maanden vanaf het seizoen 2010-2011 (<100 gevallen tegen 120-300 

gevallen vóór de vaccinatieperiode), behalve in de seizoenen 2012-2013 en 2014-2015 waar 

een hoger aantal gevallen werd vastgesteld. 
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Figuur 5: aantal gerapporteerde gevallen van rotavirus per seizoen en leeftijdsgroep 

Bron: netwerk van peillaboratoria [Sciensano] 

 
 

Een analyse per leeftijdsgroep per 20 jaar waarbij kinderen < 4 jaar zijn uitgesloten (Figuur 6), 

lijkt te wijzen op een toename van het aantal gevallen bij personen ≥ 20 jaar vanaf het 2016-

2017 seizoen in vergelijking met de pre-vaccinatieperiode. Het aantal gerapporteerde gevallen 

in deze leeftijdsgroepen blijft echter veel lager dan het aantal gevallen gemeld in de groep van 

personen jonger dan twee jaar. 

Figuur 6: aantal gerapporteerde gevallen van rotavirus per epidemiologisch seizoen en leeftijdsgroep bij 
personen van 4 jaar en ouder 

Bron: netwerk van peillaboratoria [Sciensano] 
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Verdeling van de genotypes (Data van de NRC UZ Leuven) 

Van 2011 tot 2021 werden er in België 24 verschillende stammen gedetecteerd. Voor de 

verdeling van de stammen vóór 2010, zie Zeller et al. (1). 

De circulerende genotypes variëren van jaar tot jaar en elk jaar wordt de co-circulatie van 

meerdere stammen waargenomen (Figuur 7).  

Voor het seizoen 2019-2020 werd een genotype voor 94 gevallen gevonden en was de 

verdeling redelijk heterogeen. De frequentste stammen waren G2P[4] (27,6%, 26 gevallen), 

G9P[4] (27,6%, 26 gevallen), G9P[8] (12,7%, 12 gevallen), G3P[8] (11,7%, 11 gevallen) en 

G1P[8] (11,7%, 11 gevallen). Het aandeel van de gevallen in verband gebracht met G9P[4] 

was opvallend groot tijdens dit seizoen terwijl het vóór 2018 en na 2020 zelden werd 

vastgesteld. 

In het seizoen 2020-2021 hield een meerderheid van de gevallen verband met genotype 

G2P[4] (62,3% van de gevallen, 33 gevallen), gevolgd door G1P[8] (20,7%, 11 gevallen).  

 

Figuur 7: verdeling van de geïsoleerde rotavirusstammen per epidemiologisch seizoen, 2010-2019, België 

Bron: Nationaal referentiecentrum [UZ Leuven] 

 

 

  

https://nrchm.wiv-isp.be/fr/centres_ref_labo/rotavirus/Rapports/Rotavirus%20incidence%20and%20genotype%20distribution%20before%20and%20after%20national%20rotavirus%20vaccine%20introduction%20in%20Belgium.pdf
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Ziekenhuisopnames 

De mediane duur van een opname voor rotavirus is 3 dagen. De opnames duren echter langer 

vanaf de leeftijd van 65 jaar en langer nog bij 85-plussers (Tabel 1).  

Het aantal ziekenhuisopnames verband houdend met een rotavirusinfectie (Tabel 2) tussen 

2008 en 2020 schommelt tussen 304 (2020) en 2342 (2008). Vóór vaccinatie (gegevens 

tussen 2000 en 2008) lag het aantal ziekenhuisopnames eerder tussen de 4000 en 5000. Het 

geringe aantal ziekenhuisopnames in 2020 heeft te maken met het lagere aantal gevallen in 

2020 ten gevolge van de COVID-19-pandemie en de maatregelen die zijn getroffen om de 

verspreiding van SARS-COV-2 tegen te gaan. 

De grote meerderheid van de ziekenhuisopnames in verband met het rotavirus treft kinderen 

van 0-4 jaar, hoofdzakelijk kinderen < 1 jaar (Tabel 2). Daarnaast ook de leeftijdsgroep van 5 

tot 14 jaar maar veel minder. Het aantal opnames in de oudere leeftijdsgroepen is heel gering.  

 

Tabel 1: Mediane duur (in dagen) van een opname, per leeftijdsgroep, tussen 2016 en 2020* 

Bron: Minimale Ziekenhuisgegevens [FOD Volksgezondheid] 

 

*De opnamegegevens zijn beschikbaar met 2 jaar vertraging. De hier voorgestelde gegevens hebben alleen betrekking 

op de primaire diagnosen. Voor meer details, zie bijlage 1. 

 

                 ** Geen ziekenhuisopnames in 2020 voor deze leeftijdsgroep

leeftijdscategorie 2020 2019 2018 2017 2016 

Mediaan 
(min-max) 

Mediaan 
(min-max) 

Mediaan 
(min-max) 

Mediaan 
(min-max) 

Mediaan 
(min-max) 

<1 2 (1-10) 3 (1-14) 3 (1-21) 3 (1-12) 3 (1-24) 

1 2,5 (1-6) 3 (1-7) 3 (1-17) 3 (1-8) 3 (1-12) 

2 3 (1-6) 3 (1-13) 3 (1-24) 3 (1-23) 3 (1-8) 

3 2 (1-7) 3 (1-7) 3 (1-7) 3 (1-9) 2 (1-7) 

4 3 (2-4) 3 (1-19) 3 (1-5) 2 (1-7) 2 (1-7) 

0-4 3 (1-10) 3 (1-19) 3 (1-24) 3 (1-23) 3 (1-24) 

5-14 3 (1-7) 3 (1-6) 2 (1-11) 2 (1-6) 2 (1-11) 

15-19  ** 2 (2-2) 3 (3-3) 3 (2-4) 2 (2-2) 

20-44 2 (1-5) 2 (1-4) 3 (1-8) 2 (1-8) 2 (1-6) 

45-64 3 (1-6) 3 (1-9) 4,5 (2-6) 3 (1-10) 4 (2-6) 

65-74 12 (7-13) 2 (1-5) 5 (2-11) 5 (2-71) 6 (4-19) 

75-84 7 (2-13) 7,5 (2-47) 7 (2-28) 7 (1-34) 2,5 (1-15) 

85+ 9,5 (3-32) 13 (3-57) 12 (7-44) 9 (1-32) 4 (4-4) 
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Tabel 2: Aantal ziekenhuisopnames verband houdend met het rotavirus, per leeftijdsgroep, 2008-2020 

Bron: Minimale Ziekenhuisgegevens [FOD Volksgezondheid] 

 

 

Jaren 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016 2017 2018 2019 2020 

Le
e

ft
ijd

sc
at

e
go

ri
e

 

<1 552 416 466 452 352 522 292 

O
n

b
e

k
e
n

d
 

347 566 431 476 121 

1 161 121 124 133 152 109 114 156 155 230 131 34 

2 911 291 328 359 283 446 192 303 614 319 469 70 

3 391 231 122 178 124 150 85 82 205 111 158 22 

4 154 112 105 77 52 75 31 39 105 38 80 9 

0-4 2169 1171 1145 1199 963 1302 714 927 1645 1129 1314 256 

5-14 162 112 112 126 106 131 54 52 167 96 108 15 

15-19 <5 <5 <5 0 0 <5 <5 <5 5 <5 <5 0 

20-44 <5 13 <5 <5 <5 8 <5 7 20 15 13 9 

45-64 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5 5 22 10 20 5 

65-74 0 <5 0 <5 <5 <5 0 <5 25 9 7 <5 

75-84 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 35 17 18 8 

85+ <5 <5 <5 <5 <5 7 0 <5 39 11 17 8 

Total 2342 1306 1265 1338 1081 1455 782 1001 1958 1288 1499 304 

*De gegevens zijn niet beschikbaar voor 2015 ten gevolge van de codewijziging van ICD-9 naar ICD-10. 
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Belang voor de volksgezondheid 

Er zijn twee vaccins tegen het rotavirus verkrijgbaar in België: Rotarix® (monovalent, 

toegediend op de leeftijd van 8 en 12 weken) en RotaTeq® (pentavalent, toegediend op 8, 12 

en 16 weken). Bescherming tegen de vijf meest voorkomende genotypes (G1P[8], G3P[8], 

G4P[8], G9P[8] en G2P[4]) is voor de twee vaccins aangetoond (2). Rotarix® lijkt minder 

doeltreffend te zijn tegen G2P[4] (3). Over de werkzaamheid van Rotateq® op verschillende 

genotypen is geen informatie beschikbaar.  Beide vaccins zijn afgezwakte levende vaccins 

die oraal worden toegediend. Sinds november 2006 worden ze grotendeels terugbetaald; voor 

het volledige vaccinatieschema bedraagt de vaccinatiegraad naar schatting 92,4% in 

Vlaanderen (2020); 80,3% in Wallonië (2019) en 69,3% in Brussel (2019).  

Sinds de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot vaccinatie van 

zuigelingen tegen gastro-enteritis door rotavirus en de invoering van de gedeeltelijke 

terugbetaling ervan in 2006, is de epidemiologie van het rotavirus sterk veranderd. Er is een 

daling van het totale aantal gevallen geregistreerd, vooral bij kinderen jonger dan 1 jaar. 

Er zijn ook andere wijzigingen waargenomen zoals een verschuiving van de seizoenspiek, die 

nu later in het jaar optreedt dan in de pre-vaccinatieperiode (4). Bovendien vertoont de 

epidemiologie van het rotavirus sinds 6 seizoenen een tweejaarlijkse cyclus waarbij jaren met 

hogere activiteit en jaren met lagere activiteit elkaar afwisselen. Dit werd ook elders 

vastgesteld (5,6). Deze tweejaarlijkse variaties lijken geen verband te houden met de 

leeftijdsgroepen of met de circulerende genotypes. Een mogelijke reden is de accumulatie van 

een voldoende aantal vatbare (waarschijnlijk niet-gevaccineerde) kinderen na twee jaar. In 

België kan deze hypothese echter niet worden bevestigd omdat de vaccinatiegraad hoog ligt 

en het peillaboratorianetwerk de vaccinatiestatus van de gevallen niet registreert.  

De trends waargenomen in de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 stemmen niet overeen 

met die in voorgaande jaren. Het aantal gevallen is immers veel geringer, er is niet echt een 

epidemische piek waargenomen (we merken een lichte toename vast van het aantal gevallen 

tussen week 52 en week 11 voor het seizoen 2019-2020). Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te 

maken met de COVID-19-pandemie en de maatregelen die zijn getroffen om de verspreiding 

van SARS-CoV-2 tegen te gaan (minder contacten, meer handhygiëne). Dit is waargenomen 

voor andere ziekteverwekkers, zoals het RSV, dat hoofdzakelijk kinderen van dezelfde leeftijd 

treft (7). 

 

Net als in de rest van de Europese Unie en de wereld (2) wordt de meerderheid van de 

rotavirus-epidemieën in België veroorzaakt door 6 genotypes: G2P[4], G9P[8], G1P[8], 

G3P[8], G4P[8] en G12P[8]. De opvolging van de circulerende genotypes is van essentieel 

belang voor de detectie van een nieuw opduikend genotype en/of een antigene drift van de 

stammen die kunnen worden voorkomen door vaccinatie en kunnen leiden tot een afname 

van de doeltreffendheid of tot het falen van de vaccinatie. 

 

 

 

 

 

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/rotavirus-vaccination-expert%20opinion-september-2017.pdf
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.27.30273
http://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2016/09/21/peds.2016-1173.full.pdf
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/rotavirus-vaccination-expert%20opinion-september-2017.pdf
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Bijlage 1: Opnamegegevens 

Het aantal ziekenhuisopnames verband houdend met het rotavirus is verkregen via de Minimale 

Ziekenhuis Gegevens (MZG) (https://www.health.belgium.be/fr/sante/organisation-des-soins-de-

sante/hopitaux/systemes-denregistrement/rhm), een geanonimiseerd registratiesysteem van 

administratieve, medische en verpleegkundige gegevens aangaande alle ziekenhuisopnames en 

waaraan alle niet-psychiatrische ziekenhuizen in België dienen deel te nemen. De ziekten worden sinds 

2015 gecodeerd volgens de 10e versie van de International Classification of Diseases (ICD-10) 

(http://www.who.int/classifications/icd/en/).   

De volgende ziekenhuisopnames zijn in aanmerking genomen: klassieke opnames. 

De gegevens over het jaarlijks aantal opgenomen personen voor wie de aangegeven primaire 

diagnose3 een rotavirusinfectie was. De secundaire diagnosen4 zijn niet gebruikt.  

De volgende codes ICD-9 en ICD-10 zijn gebruikt: 

Code ICD-9 Code ICD-10 (vanaf 2015) 

enteritis due to rotavirus 008.61 enteritis due to rotavirus A08.0 

 

 

Opmerking: Er moet rekening worden gehouden met bepaalde beperkingen wat betreft het gebruik van 

de MZG: de verzameling van deze gegevens is aanvankelijk niet bestemd voor epidemiologische 

doelstellingen en de diagnose alsook codificatie van de ziekte kunnen variëren in functie van het 

ziekenhuis (er bestaat geen standaarddefinitie van de ziekten volgens de classificatie ICD-10).  

 

 

 

 

                                                      
3 De primaire diagnose is de aandoening die na onderzoek wordt vastgelegd als eerste reden voor de 
ziekenhuisopname van de patiënt.  
 
4 De secundaire diagnose is de aandoening die zich op het moment van de opname ook voordoet of die zich later 
ontwikkelt en de zorg van de patiënt tijdens de lopende opname beïnvloedt. 
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