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Geachte heer , 

 

 

Per e-mail van 6 februari 2023, heeft u een verzoek gedaan op grond van artikel 4 van de Wet 

open overheid (hierna: Woo), waarin u heeft verzocht om de Nederlandstalige dictionary tabel 

van de Iris software waarmee het CBS de doodsoorzaken classificeert (hierna: uw Woo-verzoek). 

 

Uw verzoek 

Uw verzoek Woo-verzoek betreft de informatie (letterlijk geciteerd uit uw verzoek) omtrent “de 

Nederlandstalige dictionary tabel van de zogeheten Iris software waarmee het CBS de 

doodsoorzaken classificeert.” Het gaat u daarbij om de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022. U heeft 

aangegeven alle versies en revisies te willen ontvangen en daarbij verzocht te specificeren welke 

versie van de dictionary tabel in welke periode is gebruikt voor de doodsoorzaken en oversterfte 

rapportage. 

 

Procedure 

Per e-mail van 7 februari 2023 heeft het CBS de ontvangst van uw verzoek bevestigd.  Per e-mail 

van 16 februari 2023 heeft u het CBS verzocht te anticiperen op de uitkomst van uw Woo-

verzoek, zodat u beter kunt voorzien waar u staat met dit onderwerp in de tijd. Per e-mail van 17 

februari 2023 heeft het CBS aangegeven niet vooruit te kunnen lopen op het Woo-besluit van 

het CBS, maar op uw Woo-verzoek binnen de wettelijke termijn te kunnen beslissen. 
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Beoordeling 

Naar aanleiding van uw verzoek het volgende. 

Het coderen van de onderliggende doodsoorzaak wordt uitgevoerd met behulp van de 

Internationaal afgestemde software Iris. In het programma Iris zijn specificaties opgenomen die 

in feite een vertaalslag zijn van de WHO codeerregels zoals ze in de ICD-10 classificatie 

beschreven zijn. Hier is aanvullende informatie te vinden op de website van de WHO omtrent 

het coderen van COVID-19 in de ICD-10: 

 

Emergency use ICD codes for COVID-19 disease outbreak (who.int) 

 

Deze specificaties in de software worden jaarlijks geüpdatet. Op de website van het Iris Instituut 

kunnen de specificaties voor de verschillende jaren bekeken en gedownload worden onder het 

kopje “table updates” en dan “Muse”. Bij het kopje “Overview update” is ook per versie van 

deze specificaties een rapport opgenomen met een toelichting op de wijzigingen.  

 

BfArM - Downloads Iris Institute 

 

Voor de gevraagde jaren zijn voor de Nederlandse doodsoorzakenstatistiek de volgende tabellen 

gebruikt: 

 

2019: SpecV2019SR10 

2020: SpecV2020SR30 

2021: SpecV2021SR20 

2022: SpecV2021SR20 

 

Het gebruik van de specificaties betreft dus de data van het genoemde kalenderjaar, dus alle 

doodsoorzaakformulieren van personen die in 2019 zijn overleden, zijn gecodeerd volgens de 

specificaties SpecV2019SR10 ook al vindt een gedeelte van de verwerking zelf plaats in de eerste 

maanden van 2020.  
 
  






