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Arbeidsongeschiktheid door ongeval 

+ 12 gedekte ziektecategorieën voorbeeld

1. Nieuwvormingen (tumoren) Alle vormen van kanker 

2. Ziekten van zenuwstelsel  Verlamming, epilepsie, migraine, ziekte van 

  Parkinson, multiple sclerose, Carpale-

  tunnelsyndroom 

3. Ziekten van hart en vaatstelsel  Hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk, 

  angina pectoris, hart-ritmestoornis 

4. Ziekten van ademhalingsstelsel Astma, longemfyseem, longontsteking,

  chronische bronchitis 

5. Ziekten van nieren,  Nierfalen, prostaataandoening

 urinewegen en geslachtsdelen 

6. Bepaalde infectieziekten en parasitaire  Ziekte van Pfeiffer, tuberculose, malaria

 aandoeningen     

7. Ziekten van bloed en bloedvormende  Bloedarmoede, ziekte van Besnier-Boeck,

 organen en bepaalde aandoeningen  stollingstoornissen

 van immuunsysteem 

8. Hormonale ziekten en voedings- en  Schildklieraandoeningen, suikerziekte, 

 stofwisselingsstoornissen  vetzucht

9. Ziekten van oog en bijbehorende  Blindheid, staar, netvliesloslatingen

 organen 

10. Ziekten van oor en deel van het  Doofheid

 slaapbeen achter het oor

11. Ziekten van spijsverteringsstelsel  Geelzucht, ziekte van Crohn, ziekten van 

  lever, galblaas en slokdarm, galstenen

12. Ziekten van huid en onderhuid  Psoriasis, eczeem

Opbouw AOV (Extra) 12



Opbouw AOV (Extra) 5
icd-10 

Generali  baseert de dekkin G Van de Opb Ouw 

aOV’s Op Geclassif iceerde z iekten. een 

Geclassif iceerde z iekte is een aandOeninG die 

Valt Onder één Van de icd-10 cateGOrieën Van 

z iekten. icd-10 is een Object ie Ve indel in G Van 

z iekten dOOr de wOrld health OrGanizat i On 

(whO), een Gespecial iseerde OrGanisat ie  Van 

de Vereni Gde naties. deze l i jst is bekend bi j 

artsen en  special isten. 

icd-10 staat VOOr 10e herzienin G Van de 

internatiOnale statistische classificatie Van 

z iekten en met de GezOndheid Verband hOudende 

prOblemen.

de icd-10 l i jst kunt u dOwnlOaden Op: 

www.riVm.nl/whO-f ic/icd.htm
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Arbeidsongeschiktheid door ongeval 

+ 5 gedekte ziektecategorieën voorbeeld

1. Nieuwvormingen (tumoren) Alle vormen van kanker 

2. Ziekten van zenuwstelsel  Verlamming, epilepsie, migraine, 

  ziekte van Parkinson, multiple 

  sclerose, Carpale-tunnelsyndroom 

3. Ziekten van hart en vaatstelsel  Hartinfarct, beroerte, hoge bloeddruk, 

  angina pectoris, hart-ritmestoornis 

4. Ziekten van ademhalingsstelsel Astma, longemfyseem, longontsteking,

  chronische bronchitis 

5. Ziekten van nieren,  Nierfalen, prostaataandoening 

 urinewegen en geslachtsdelen 

Opbouw AOV (Extra) 5 en 12
Niet gedekte ziektecategorieën  voorbeeld 

•	 Psychische-	en	gedragsstoornissen	 Burn-out,	depressie

•	 Ziekten	van	botspierstelsel	en	bind-	 Rug-,	knie-	en	nekklachten

 weefsel (bewegingsapparaat) 

•	 Zwangerschap,	bevalling	en	kraambed			 Zwangerschapsvergiftiging

•	 Niet-specifieke	klachten		 Klachten	waarbij	medici	geen	objec-

  tiveerbare afwijkingen kunnen aantonen

•	 Alle	overige	niet	genoemde	ziektecategorieën		 Aangeboren	afwijkingen

 (vastgelegd in hoofdstuk 16, 17, 18, 20, 21 

 van de ICD-10) 


