Art. 14 C

De RODE markeringen m.b.t. borstplastie wegens unilaterale borsthypoplasie of agenesie gaan in voege vanaf
01/04/2019 ( blz. 4-8)
Afdeling 5. - Heelkunde.
Art. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van
de disciplines die tot de uitwendige pathologie behoren :
c) de verstrekkingen die tot het specialisme plastische heelkunde (DB) behoren :

I. Algemene plastische heelkunde
1. Gesteelde flappen
A

H

250176

250180

Huid- of fascio-cutane flap, hoofdbewerking ......................................

K

150

250191

250202

Huid- of fascio-cutane flap, bijkomende bewerking, per tijd .............

K

90

250213

250224

Huid- of fascio-cutane flap, in één bewerking over een oppervlakte
gelijk of groter dan 100 cm2 ................................................................

K

225

251856

251860

Spierlap, hoofdbewerking ......................................................................

K

240

251871

251882

Spierlap, bijkomende bewerking, per tijd .............................................

K

90

251893

251904

Spierhuidlap ...........................................................................................

K

300

251823

Voorbereiden van bloedvaten thv receptorplaats en inzetten van de
flap bij middel van microchirurgische technieken : terminoterminale arterie en vene anastomose (met of zonder zenuw
anastomose) . . .......................................................................................

2. Vrije flappen
Receptoren:
251812

251834

Donorplaats
251915
251930
251952

251845

251926
251941
251963

K 350

Voorbereiden van bloedvaten thv receptorplaats en inzetten van de
flap bij middel van ingewikkelde microchirurgische vaatsutuur :
termino-lateraal; tweeloopsanastomose . . . . . ....................................

K 500

Vrijmaken van enkelvoudige weefselflap (bv. Spier) en klaarmaken
van de vaatsteel voor microchirurgische transfer . . . . . .....................

K 180

Vrijmaken van samengestelde weefselflap (bv. osteo septo cutaan)
en klaarmaken van de vaatsteel voor microchirurgische transfert . . .

K 225

Vrijmaken van perforatorflap (vb : DIEP of SGAP) en klaarmaken
van de vaatsteel voor microchirurgisch transfert

K 300

De prestaties 251915 – 251926, 251930-251941 en 251952-251963, uitgevoerd in dezelfde operatietijd als prestaties
251812 - 251823 en 251834 - 251845 worden elk aan 100 % aangerekend.
De prestaties 251812-251823, 251834-251845, 251915-251926, 251930-251941 en 251952-251963 mogen aangerekend
worden in het kader van een reconstructie door middel van een vrije flap, wat ook de anatomische lokalisatie is van de
receptorsite en het type van de uitgevoerde micro-chirurgische reconstructie, uitgezonderd wanneer een specifieke prestatie
bestaat welke betrekking heeft op een specifieke reconstructie door middel van een vrije flap.
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3. Huidenten
Dermo-epidermale enten:
A

H

251274

251285

Over een oppervlakte van minder dan 10 cm2 . . . . ............................

. K 50

251296

251300

Over een oppervlakte van 10 cm2 tot 50 cm2 . . . . . ............................

K 90

251311

251322

Over een oppervlakte van 50 cm2 tot 200 cm2 . . . . . ..........................

K 120

251333

251344

Over een oppervlakte van meer dan 200 cm2 . . . . .............................

K225

253665

Enten van totale huid (inclusief bedekken van de donor-oppervlakte)
over een oppervlakte van minder dan 10 cm2 in het gelaat . . . . . ......

K 120

Totale huidenten:
253654
253676

251355
251370

253680

251366
251381

Enten van totale huid (inclusief bedekken van de donoroppervlakte)
over een oppervlakte van minder dan 10 cm2, behalve het gelaat . . .
. . .............................................................................................................

K 75

Enten van totale huid (inclusief bedekken van de donor-oppervlakte)
over een oppervlakte van 10 cm2 tot 50 cm2 . . . . . .............................

K 120

Enten van totale huid (inclusief bedekken van de donor-oppervlakte)
over een oppervlakte van 50 cm2 tot 200 cm2 . . . . .............................

K 240

Per operatiezitting mag één van de verstrekkingen 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 251333 251344, 253676 - 253680, 251355 - 251366 of 251370 - 251381 worden aangerekend.
In geval van heelkunde op de zachte weefsels mag het hechten op de exeresisplaats van een tumor of andere letsels of op
de plaats van een wonde, het bedekken van het substantieverlies door vrij prepareren van de huid of mobilisatie van de
huidflappen, niet worden beschouwd als een plastie, maar is het de bewerking voor het sluiten van de exeresis of van de
wonden. Wanneer wegens het huidsubstantieverlies het vormen van een rotatieflap en/of een huident nodig is, mag
verstrekking 250176 - 250180 of 251274 - 251285, 251296 - 251300, 251311 - 251322, 251333 - 251344, 253676 253680, 251355 - 251366 en 251370 - 251381 worden geattesteerd ter vervanging van de verstrekkingen inzake exeresis
of hechten van wonden.
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4. Implantaten
A

H

251672

251683

Subcutaan plaatsen van één expansie prothese . . . . . .........................

K 120

251716

251720

Subcutaan plaatsen van meer dan één expansie prothese . . . . ..........

K 180

251694

251705

Plaatsen van osteogeïntegreerde implantaten voor het vasthechten
van een gelaatsepithese met het oog op de correctie van een
verminking ten gevolge van een traumatische of aangeboren
misvorming . . . . ...................................................................................

K 180

Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of ander
letsel rechtstreeks toegankelijk door excisie met plastie en/of greff.

K 163,35

5. Huid – mucosa letsels
251731

251742

De verstrekking 251731- 251742 beoogt niet de verwijdering van lichaamsdecoratie (tatouage).
251753

251775

251764

251786

Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de
slijmvliezen volgens een micrografische heelkundige techniek met
peroperatieve pathologische anatomie, zonder sluiten van de wond.

K 240

Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de
slijmvliezen volgens een micrografische heelkundige techniek met
peroperatieve pathologische anatomie, en met sluiten van de
wonden, een eventuele ent en/of plastie inbegrepen . . . . . ................

K 300
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II. Bijzondere plastische heelkunde
1. Plastische heelkunde van de borstklier
A. Heelkunde in verband met misvormingen van de borstklier
251576

251580

Eénzijdige borstplastie door implantatie van een prothese of een
weefselexpander
K 180

De handeling wordt uitgevoerd in geval van een tubereuze borst graad 2 of 3 (het ontbreken van borstontwikkeling in
minimum 2 kwadranten).
De verstrekking dekt de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De adviserend arts heeft zijn akkoord vóór de ingreep gegeven.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een identieke verstrekking voor de andere borst.
251613

251624

Reducerende borstplastie wegens borsthypertrofie die functionele
hinder veroorzaakt
K 225

De handeling wordt uitgevoerd wanneer de volgende elementen samen voorkomen :
1° ) de BMI (body mass index) van de patiënt is kleiner dan 35 kg/m2;
2° ) de chirurg verklaart zijn/haar intentie om minstens 400 gram klierweefsel per borst weg te nemen;
3° ) de afstand N-IMF (nipple - inframammary fold), vermeerderd met één cm voor een patiënt = 180 cm en verminderd
met één cm voor een patiënte = 160 cm, bedraagt :
a) ofwel = 14 cm;
b) ofwel = 12 cm indien de borsthypertrofie klachten veroorzaakt.
De verstrekking wordt verleend indien de adviserend arts zijn akkoord vóór de heelkundige ingreep heeft gegeven op basis
van de voormelde elementen die zijn meegedeeld via het gestandaardiseerd formulier dat het Verzekeringscomité heeft
goedgekeurd. Het akkoord wordt ambtshalve verworven indien de adviserend arts zijn beslissing niet heeft meegedeeld
binnen de zes weken na ontvangst van het formulier.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een identieke verstrekking voor de andere borst.
De preoperatieve foto's worden bewaard.
251635

251646

Reducerende borstplastie

K 225

De handeling wordt uitgevoerd in geval van een ernstige aangeboren heterolaterale hypoplasie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een eenzijdige borstplastie onder het codenummer 251650251661.
De adviserend arts heeft zijn akkoord vóór de ingreep gegeven.
251650

251661

Eénzijdige borstplastie door implantatie van een prothese of een
weefselexpander
K 150

De handeling wordt uitgevoerd wanneer de volgende elementen samen voorkomen :
1° ) de lengte van de patiënt is sedert minstens 1 jaar stabiel;
2° ) de patiënt vertoont :
a) ofwel een volledige, eenzijdige of tweezijdige afwezigheid van borstweefsel die wordt aangetoond via een
afwezigheid van tepel of een RX-profielopname;
b) ofwel een aplasie of een eenzijdige aangeboren hypoplasie van de borstspieren en de borst die door de
beeldvorming wordt aangetoond.
De verstrekking dekt de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De adviserend arts heeft zijn akkoord vóór de ingreep gegeven.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een verstrekking verminderd met de helft voor een identieke
handeling (251650-251661) of een reducerende borstplastie (251635-251646) van de andere borst.
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251591

251602

Eénzijdige wegneming
borstweefselexpander

van

een

borstprothese

of

een
K 50

De handeling wordt uitgevoerd in geval van een gedocumenteerde complicatie die te wijten is aan het implantaat of de
expander.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een identieke verstrekking voor de tweede borst.
251790

251801

Eénzijdige heelkundige correctie van een ingetrokken tepel

K 120

B. Borstreconstructie
De volgende ingrepen worden mutilerend genoemd :
a) de mastectomieën (227636-227640, 227651-227662, 227673-227684, 227695-227706, 227710-227721, 227894227905);
b) de borsttumorectomieën (227732-227743, 227754-227765, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824,
227835-227846, 227850-227861, 227872-227883);
c) de volgende thoracale heelkundige handelingen die vóór 1 december 2008 worden verricht :
1) een ingreep volgens Urban, Halsted of Patey;
2) het verwijderen van een gezwel boven de spierfascia maar met volledige resectie van het orgaan waarin het gezwel
is gelegen;
3) het verwijderen van een gezwel uit de borstklier;
4) een gedeeltelijke borsttumorectomie of mammectomie.
252593

252604

Borstreconstructie door implantatie van een borstimplantaat of een
borstweefselexpander
K 150

De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, alsook de eventuele
lipostructuur en liposuctie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252453

252464

Borstreconstructie door transpositiehuidlap

K 225

De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite,
alsook de eventuele lipostructuur, liposuctie en implantatie van een implantaat of een weefselexpander.
De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252475

252486

Borstreconstructie door middel van een gesteelde spier-huidflap die
niet uit de rechte buikspier komt
K 300

De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite,
alsook de eventuele lipostructuur, liposuctie en implantatie van een implantaat of een weefselexpander.
De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252534

252545

Borstreconstructie door middel van een gesteelde flap van de rechte
buikspier (TRAM)
K 400

De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite,
alsook de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252556

252560

Borstreconstructie door middel van een microchirurgische vrije flap

K 650

De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite,
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alsook de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252571

252582

Borstreconstructie door middel van een vrije perforatorflap (huid en
vetweefsel)

K 750

De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite,
alsook de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252512

252523

Plastie van de heterolaterale borst

K 225

De verstrekking dekt de eventuele lipostructuur, liposuctie en implantatie van een implantaat of een weefselexpander.
De plastie van de heterolaterale borst volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een verstrekking voor de mutilerende ingreep en een verstrekking
voor de borstreconstructie (252593-252604, 252453-252464, 252475-252486, 252534-252545, 252556-252560, 252571252582).
252490

252501

Reconstructie van de areola en de tepel

K 90

De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
252615

252626

Tatoeage van de areolaire streek

252630

252641

Eénzijdige implantatie
borstweefselexpander

van

K 36
een borstprothese

of

van een
K 150

De handeling wordt uitgevoerd in geval van een gedocumenteerde complicatie na een eerdere implantatie van een
implantaat of een expander (251576-251580, 251650-251661, 252593-252604, 252512-252523).
De verstrekking dekt de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De adviserend arts heeft zijn akkoord vóór de ingreep gegeven.
1. Plastische heelkunde van borstklier
Chirurgie i.v.m. misvorming van de borstklier
A
H
251576

251580

Borstplastie door implantatie van een borstimplantaat of een
borstweefselexpander, in geval van tubereuze borst, per borst

K 180

Om voor terugbetaling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van het ontbreken van de borstontwikkeling in minimum
twee kwadranten.
De terugbetaling wordt dus niet verleend voor de correctie van tubereuze borsten graad 1.
251613

251624

Reducerende borstplastie wegens borsthypertrofie die functionele
hinder veroorzaakt, per borst . . . . .......................................................

K 225

De terugbetaling voor de reducerende borstplastie wordt enkel verleend na het akkoord van de adviserend geneesheer,
voorafgaand aan de operatie.
Hiervoor zal de adviserend geneesheer zich baseren op een gestandaardiseerd aanvraagformulier, waarvan de inhoud wordt
goedgekeurd door het Verzekeringscomité op voorstel van de Technische Geneeskundige Raad, en dat volgende gegevens
bevat :
a) de afstand N-IMF (nipple - inframammary fold) :
1) ≥ 14 cm
2) of ≥ 12 cm met subjectieve klachten of intertrigo verbonden aan de borsthypertrofie;
b) deze afstand moet gemoduleerd worden in functie van de lengte van de patiënte. Aan de 14 of 12 cm moet 1 cm
toegevoegd worden indien de dame ≥ 180 cm, en er moet 1 cm afgetrokken worden indien de dame ≤ 160 cm;
c) de chirurg verklaart zijn/haar intentie om minstens 400 gram klierweefsel per borst weg te nemen;
d) de BMI (body mass index) van de patiënte is kleiner dan 35.
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Preoperatieve foto's worden ter beschikking gehouden van de adviserend geneesheer en de geneesheer-inspecteur van de
Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle.
De adviserend geneesheer deelt zijn beslissing mee binnen de zes weken na ontvangst van de terugbetalingsaanvraag. Bij
ontstentenis hiervan is de aanvraag aanvaard.
251635
251650

251591

251646
251661

251602

Reducerende borstplastie van de heterolaterale borst in geval van
éénzijdige ernstige aangeboren hypoplasie . . . . .................................
Borstplastie door implantatie van een borstimplantaat of een
borstweefselexpander, in geval van éénzijdige ernstige aangeboren
hypo- of aplasie of misvorming
Wegnemen van een borstimplantaat of een borstweefselexpander,
omwille van gedocumenteerde complicatie, per borst

K 225
K 150
K 50

Indien prestatie 251635 - 251646 wordt uitgevoerd in dezelfde operatietijd als prestatie 251650 - 251661, wordt elke
prestatie aan 100 % aangerekend.
Indien prestatie 251576 - 251580 of 251613 - 251624 of 251591 - 251602 beide borsten betreft,
wordt elke prestatie aan 100 %aangerekend.
De prestaties 251576 - 251580, 251613 - 251624, 251635 - 251646 en 251650 - 251661 mogen alleen maar worden
vergoed na instemming van de adviserend geneesheer vóór de heelkundige bewerking.
251790

251801

Heelkundige correctie van ingetrokken tepel, per borst . . . . . ...........

K 120

Reconstructieve chirurgie na operatie 227636-227640 of 227651-227662 of 227673-227684 of 227695-227706 of
227710-227721 of 227732-227743 of 227754-227765 of 227776-227780 of 227791-227802 of 227813-227824 of
227835-227846 of 227850-227861 of 227872-227883 of 227894-227905.
252593
252453

252604
252464

Door implantatie van
borstweefselexpander

een

borstimplantaat

of

van

een

Door transpositiehuidlap, bijvoorbeeld van het thoraco-epigastrisch
gesteelde flaptype, met inbegrip van de eventuele implantatie van
een borstimplantaat of van een borstweefselexpander

K 150
K 225

252475

252486

Door middel van een gesteelde spier-huidflap type latissimus dorsi
flap (met inbegrip van het sluiten van de donorsite en met inbegrip
van de eventuele implantatie van een borstimplantaat of van een
borstweefselexpander)

K 300

252534

252545

Door middel van een gesteelde TRAM-flap (met inbegrip van het
sluiten van de donorsite)

K 400

252556

252560

Door middel van een klassieke micro-chirurgische vrije flap (met
inbegrip van het sluiten van de donorsite)

K 650

252571

252582

Door middel van een micro-chirurgische vrije perforatorflap type
DIEP of SGAP (met inbegrip van het sluiten van de donorsite)

K 750

252490

252501

Reconstructie van de areola en de tepel

K 90

252615

252626

Tatoeage van de areolaire streek

K 36

252512

252523

Opnieuw modelleren van de heterolaterale borst door een
borstplastie, inclusief eventuele implantatie van een borstimplantaat
of een borstweefselexpander

K 225

252630

252641

Herimplantatie van een borstimplantaat of van een
borstweefselexpander omwille van een gedocumenteerde
complicatie na eerdere implantatie geattesteerd onder de
rangnummers 251576-251580, 251650-251661, 252593-252604 of
252512-252523

K 150

De verstrekking 252630-252641 mag alleen worden vergoed na instemming van de adviserend geneesheer vóór de
heelkundige ingreep.
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Indien de prestatie 252512 - 252523 wordt uitgevoerd in dezelfde operatietijd als de prestaties 252593-252604, 252453 252464, 252475-252486, 252534-252545, 252556-252560 of 252571-252582, wordt elke prestatie aan 100
%gehonoreerd.
Indien één van de verstrekkingen 252593-252604, 252453-252464, 252475-252486, 252534-252545, 252556-252560,
252571-252582 of 252512-252523 wordt uitgevoerd in dezelfde operatietijd als één van de verstrekkingen 227636-227640
of 227651-227662 of 227673-227684 of 227695-227706 of 227710-227721 of 227732-227743 of 227754-227765 of
227776-227780 of 227791-227802 of 227813-227824 of 227835-227846 of 227850-227861 of 227872-227883 of 227894227905 worden beide verstrekkingen aan 100 % gehonoreerd.
De verstrekkingen 252593-252604, 252453-252464, 252475-252486, 252534-252545, 252556-252560, 252571-252582,
252490-252501 en 252512-252523 kunnen ook geattesteerd worden na één van de volgende ingrepen van de thoracale
heelkunde :
- een ingreep volgens Urban,
- of een ingreep volgens Halsted of Pattey met of zonder ex tempore pathologisch-anatomisch onderzoek,
- of het verwijderen van een gezwel uit de weke weefsels boven de spierfascia maar met volledige resectie van het
orgaan waarin het gezwel is gelegen,
- of het verwijderen van een gezwel of cyste uit de borstklier,
- of een gedeeltelijke mammectomie of tumorectomie, geassociëerd met een curage van de okselklieren.
Deze bepaling blijft beperkt tot de ingrepen die uitgevoerd werden vóór de datum van inwerkingtreding van de
verstrekkingen 227636-227640, 227651-227662, 227673-227684, 227695-227706, 227710-227721, 227732-227743,
227754-227765, 227776-227780, 227791-227802, 227813-227824, 227835-227846, 227850-227861, 227872-227883 en
227894-227905.
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2. Plastische heelkunde van de neus
A

H

253116

253120

Rhinoplastie wegens verlies van neus (hoofdbewerking) . . . . . ........

K 270

253131

253142

Rhinoplastie wegens verlies van neus (bijkomende bewerking). ......

K 90

253153

253164

Herstel van een misvorming van neuspyramide door osteotomie of
enten of prothese . . . . . .........................................................................

K 225

De verstrekking nr 253153-253164 is slechts aanrekenbaar op voorwaarde dat de rhinomanometrie of akoestische
rhinometrie aantoont dat de misvorming van de neuspiramide de oorzaak is van een pathologische neusobstructie of op
voorwaarde dat ze gerechtvaardigd wordt door ernstige sekwellen van een vroeger trauma.
Deze elementen moeten bewaard worden in het dossier van de rechthebbende dat door de verstrekker wordt bijgehouden
en ter beschikking van de adviserend geneesheer wordt gehouden.
253234

253245

Subperichondrale correctie van het neustussenschot

K 120

253256

253260

Subperichondrale en subperiostale correctie van het neustussenschot

K 150

253271

253282

Externe rhinoseptoplastie procedure met volledige correctie van
neustussenschot, neuspiramide en neusklep mits aangetoond aan de
hand van een afwijkend resultaat bij een akoestische rhinometrie

K 300

Rhinoplastie na een gespleten lip of gespleten lip en verhemelte. . ...

K 225

253315

253326

3. Plastische heelkunde van het oor
253551

253562

Correctie heelkunde op het oor (één oor) . . . . . ..................................

K 42,48

253573

253584

Correctie heelkunde op het oor (twee oren) . . . . . ..............................

K 63,72

253595

253606

Correctie heelkunde op het oor, per voorbereidende of aanvullende
bewerking . . . . . ....................................................................................

K 21,24

Volledige reconstructie van oorschelp wegens aplasie of traumatische amputatie:
253610
253621
Hoofdbewerking . . . . . .........................................................................
253632

253643

Per voorbereidende of aanvullende bewerking . . . . . .........................

K 270
K 90

De verstrekkingen nrs 253153 - 253164 en 253175 - 253186 zijn slechts aanrekenbaar op voorwaarde dat de
rhinomanometrie aantoont dat de misvorming van de neuspiramide de oorzaak is van een pathologische neusobstructie
of op voorwaarde dat ze gerechtvaardigd worden door ernstige sekwellen van een vroeger trauma.
Deze elementen moeten bewaard worden in het dossier van de rechthebbende dat door de verstrekker wordt bijgehouden
en ter beschikking van de adviserend geneesheer wordt gehouden.
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