De RODE markeringen m.b.t. tekstcorrecties gaan in voege vanaf 01/12/2018 (blz. 39)
k) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedie (DP) behoren :
I. Heelkundige verstrekkingen.
§ 1. Bloedige behandelingen.
A. Algemene bloedige behandelingen.
1° Beenderen en articulaties :
280011 280022 ° Wegnemen van percutaan synthesematerieel

N 15

280033 280044 Wegnemen van subcutaan synthesematerieel

N 30

280055 280066

Wegnemen van diepliggend synthesematerieel :schroeven, draden of agrafen
N 100
(ongeacht het aantal)

280070 280081

Wegnemen van diepliggend synthesematerieel :intramedulaire spijkers of
spijkers voor femurhals

280092 280103 Wegnemen van diepliggend synthesematerieel : platen of spijkerplaten

280114 280125

Vervangen van stiften of schroeven doorheen de beenderen tijdens een
continue tractie

N 150
N 200

N 30

Verwijderen van een articulaire prothese met of zonder plaatsing van een
spacer ter hoogte van :
277675 277686 de heup

N 415

277491 277502 de schouder

N 415

277690 277701 de knie

N 310

277513 277524 de elleboog

N 310

277712 277723 de enkel

N 260

277535 277546 de pols

N 260

277734 277745 de voet

N 155

277550 277561 de hand

N 155

280136 280140

Wegnemen van een beentumor aan het oppervlak van een been van de hand
of de voet (type exostose)

280151 280162

Wegnemen van een beentumor aan het oppervlak van een been dat niet tot de
N 210
hand of de voet behoort (type exostose)

N 155

277756 277760 Behandeling van een intraosseuse tumor van een been van de hand of de voet N 210
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277771 277782

Behandeling van een intraosseuse tumor van een been dat niet tot de hand of
N 260
de voet behoort

275015 275026 Trepanatie-curettage van een oppervlakkig been met of zonder biopsie

275030 275041

Trepanatie-curettage met of zonder biopsie van een diepliggend been
(wervel-heupbeen-dijbeen-scapula-humerus)
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N 130

N 210

Amputaties en exarticulaties :
288514 288525 interileoabdominaal

N 750

283452 283463 interscapulothoracaal

N 664

275052 275063 van de heup

N 588

277572 277583 van de schouder

N 588

275074 275085 van de dij tot aan en met inbegrip van middenvoet, ongeacht het niveau

N 310

277594 277605 van de arm tot aan en met inbegrip van pols, ongeacht het niveau

N 310

275096 275100 van de voorvoet, ongeacht het niveau

N 210

277616 277620 van de hand, ongeacht het niveau

N 210

275111 275122 van een teen, ongeacht het niveau

N 105

277631 277642 van een vinger, ongeacht het niveau

N 105

275133 275144 Refectie van een amputatiestomp aan de hand of de voet

N 105

275155 275166

Refectie van een amputatiestomp van de beenderen die niet tot de hand of de
N 155
voet behoren

277793 277804

Nemen van een autologe beenent op een been van het bovenste lidmaat in een
N 105
2de operatieveld

277815 277826

Nemen van een autologe beenent op een been van het onderste lidmaat in een
N 155
2de operatieveld
De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 277793-277804 en
277815-277826 gerealiseerd in dezelfde operatietijd als de transplantatie
worden aan 100% aangerekend.

275170 275181 Epifysiodesis ter hoogte van een lid, ongeacht de techniek

N 335

277830 277841 Desepifysiodesis

N 365
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2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen :
280512 280523 Insnijden van peesschede

N 75

280534 280545 Uitsnijden van peesschede

N 100

280556 280560 Peesexploratie

N 75

280571 280582 Tenolysis

N 100

280593 280604 Tenotomie

N 50

280615 280626 Verlengen van pees

N 155

280630 280641 Inkorten van pees

N 155

280652 280663 Tenodesis

N 155

280674 280685 Resectie van pees

N 100

280696 280700 Peesent

N 250

280711 280722 Hechten van pees

N 155

280733 280744 Hechten van subcutane spierruptuur

N 125

280755 280766 Heelkundige behandeling van spierhernia

N 155

280770 280781 Spierbiopsie

N 30

277852 277863 Fasciotomie voor logesyndroom van de bovenste of onderste ledematen

N 155

275192 275203

Radicale behandeling van een ingegroeide nagel met gedeeltelijke of totale
exerese van het nagelbed en van de weke weefsels

N 60

278795 278806

Uitsnijden van een tenosynoviale tumor van de hand of van de voet (Giant
Cell Tumor)

N 275

278810 278821

Uitsnijden van een tumor van weke weefsels van de hand of van de voet met
N 150
uitzondering van cyste vorming
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B. Hals en romp.
1° Hals :

281013 281024

Bloedige repositie van een luxatie, fractuur of luxatiefractuur van de cervicale
N 400
wervelkolom, zonder fixatie

281035 281046 Cervicale osteosynthese, inclusief de eventuele ent

N 500

281050 281061 Cervicale arthrodesia achteraan, inclusief het nemen van de ent

N 400

281072 281083 Occipitocervicale arthrodesia, inclusief het nemen van de ent

N 500

281094 281105

Arthrodesia tussen de cervicale wervellichamen, inclusief het nemen van de
ent

N 625

281116 281120 Heelkundige behandeling van een cervicale discushernia

N 625

281153 281164 Behandeling van thoracic outlet-syndroom via één toegangsweg

N 415

281131 281142 Behandeling van thoracic outlet syndroom via twee toegangswegen

N 588

275214 275225

Heelkundige behandeling van aangeboren torticolis via tenotomie met open
veld of via resectie van sternocleidomastoideus
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N 210

2° Dorsolumbale wervelkolom :

281514 281525

Bloedige repositie van een luxatie, fractuur of luxatiefractuur van de
dorsolumbale wervelkolom

N 400

De verstrekking aangeduid met de rangnummers 281514 - 281525 kan niet
aangerekend worden voor een vertebroplastie.
281536 281540 Vertebrale osteosynthese

281551 281562

N 400

Vertebrale arthrodesia achteraan met unilateraal of bilateraal aangebrachte
ent, inclusief het nemen van de ent

N 400

De verstrekking aangeduid met de rangnummers 281551 - 281562 kan niet
aangerekend worden voor een vertebroplastie.
Vertebrale arthrodesia achteraan met ingekeepte ent (Bosworth of
281573 281584 soortgelijke) of met uitgebreide uitruiming (Hibbs of soortgelijke), inclusief
het nemen van de ent

N 500

281595 281606 Gedeeltelijke of totale resectie van de ent na vertebrale artrodese

N 200

281610 281621 Eenvoudig interarticulair schroeven achteraan

N 300

281632 281643 Interarticulaire arthrodesia achteraan, inclusief het nemen van de ent

N 450

281654 281665

Arthrodesia of schroeven tussen de wervellichamen langs voor, inclusief het
N 650
eventueel nemen van de ent

281676 281680 Arthrodesia tussen de wervellichamen, langs achter intraspinaal

N 625

281691 281702 Epifysiodesis of vasthechten van wervel met agrafen

N 650

281713 281724 Laminectomie zonder openen van de dura mater

N 250

281735 281746 Laminectomie met arthrodesia

N 500

281750 281761 Flavoligamentectomie

N 250

300355 300366

Percutane nucleotomie wegens discushernia onder controle met
beeldversterker

281772 281783 Heelkundige behandeling van een andere discushernia dan een cervicale
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N 350

N 450

281794 281805

Heelkundige behandeling van een discushernia en arthrodesia, inclusief het
eventueel nemen van de ent

N 625

281816 281820 Resectie van de achterste boog

N 350

281831 281842 Exeresis van beentumor uit de achterste boog

N 350

281853 281864 Resectie van de achterste boog met artrodese

N 550

281875 281886 Resectie van één of meer doornuitsteeksels

N 200

281890 281901 Resectie van werveldwarsuitsteeksel

N 225

281912 281923 Costotransversectomie

N 250

281934 281945

Operatie wegens spondylitis of infectieuze spondylodiscitis rechtstreeks langs
N 650
de wervellichamen met of zonder beenent

281956 281960 Exeresis van beentumor uit een wervellichaam

N 650

281971 281982 Resectie-reconstructie van één of meer wervellichamen

N 700

281993 282004

Vertebrale osteotomie voor redressie wegens ankyloserende spondylarthritis,
N 625
bewerking achteraan

282015 282026

Vertebrale osteotomie voor redressie wegens ankyloserende spondylarthritis,
N 625
bewerking vooraan

282030 282041 Alloplastie type Gruca

N 400

282052 282063

Heelkundige behandeling van scoliosis door de techniek van Harrington,
inclusief het nemen van de ent

N 650

282074 282085

Transplantatie of myoplastie wegens sekwelen van verlamming van de
rugspieren

N 350

282096 282100 Tweezijdige lumbale fasciotomie

N 200
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3° Sacrum, coccyx :
282236 282240 Behandeling van coccygodynie door neurotomie

N 200

282251 282262 Coccygectomie

N 175

282273 282284 Bloedige behandeling van fractuur van sacrum

N 200

282295 282306 Curettage van sacrum onder algemene anesthesie

N 100

282310 282321 Gedeeltelijke resectie van sacrum wegens tumor

N 350

282332 282343 Beenresectie voor behandeling van osteïtis of sacrumabces N 200
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4° Thorax :
282516 282520 Bloedige repositie van fractuur van sternum

N 200

282531 282542 Curettage van sternum onder algemene anesthesie

N 100

282553 282564 Gedeeltelijke resectie van sternum

N 200

282575 282586 Xyloidectomie

N 75

282590 282601

Heelkundige behandeling van een trechterborst (pectus-excavatum), ingrepen
N 250
van het type frenosternolyse

282612 282623

Heelkundige behandeling van een trechterborst (pectus-excavatum), met
uitsluiting van de ingrepen van het type frenosternolyse

N 600

282730 282741

Reconstructie van het sternum wegens necrose na een sternotomie met een
gesteelde flap, ongeacht het type gesteelde flap

N 400

282634 282645 Osteosynthese wegens ribfractuur : één rib

282656 282660

Osteosynthese wegens ribfractuur : twee of meer ribben van een zelfde
hemithorax

N 150

N 225

282671 282682 Ribresectie wegens tumor

N 250

282693 282704 Ribresectie wegens niet-tumorale aandoening

N 150

282715 282726 Curettage van één of meer ribben onder algemene anesthesie

N 100
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C. Bovenste ledematen en schoudergordel.
1° Beenderen en articulaties :
Bloedige behandeling van acromioclaviculaire luxatie via botfixatie en
hechting van extrinsieke ligamenten

N 260

Bloedige behandeling van acromioclaviculaire luxatie via botfixatie en
275251 275262 hechting van intrinsieke ligamenten, of via peesvertranspositie of
ligamenteuze plastie of ent

N 341

277874 277885 Acromioclaviculaire artrotomie

N 180

275273 275284 Acromioclaviculaire artroplastie

N 200

283135 283146 Bloedige behandeling van sternoclaviculaire luxatie

N 286

277896 277900 Sternoclaviculaire artrotomie

N 180

283150 283161 Sternoclaviculaire artroplastie

N 210

283194 283205 Bloedige behandeling van scapulohumerale luxatie, anterieur of posterieur

N 341

275236 275240

275295 275306

Heelkundige behandeling van recidiverende anterieure of posterieure
instabiliteit van de schouder, ongeacht de techniek

N 450

283253 283264 Scapulohumerale artrotomie

N 210

277911 277922 Scapulohumerale artroplastie

N 235

283290 283301

Scapulohumerale capsulectomie (met inbegrip van artrolysis voor frozen
shoulder)

N 310

283312 283323 Scapulohumerale synovectomie

N 300

283334 283345 Cefale artroplastie van de schouder

N 520

286613 286624 Artroplastie via totale prothese van de schouder

N 588

277933 277944

Afzonderlijke vervanging van een insert in polyethyleen van een totale
schouderprothese
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N 285

277955 277966

Vervanging van een component van een totale schouderprothese (behalve
polyethyleen)

N 750

286635 286646 Totale vervanging van een totale schouderprothese

N 850

283356 283360 Scapulohumerale artrodese

N 570

283415 283426 Scapulohumerale resectie

N 415

283474 283485 Bloedige behandeling van een fractuur van de clavicula

N 200

283511 283522 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van de clavicula

N 260

283533 283544 Osteotomie van de clavicula, ongeacht het type of niveau

N 235

283496 283500 Reiniging van de clavicula wegens kwaadaardige callus

N 130

283614 283625 Gedeeltelijke resectie van de clavicula

N 210

283651 283662 Bloedige behandeling van een extra-articulaire fractuur van de scapula

N 310

275310 275321 Bloedige behandeling van een intra-articulaire fractuur van de scapula

N 465

Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van de scapula (halsgewrichtskom)

N 520

277970 277981

277992 278003 Osteotomie van gewrichtskom van de scapula

N 465

283695 283706 Acromioplastie

N 200

283710 283721 Acromionectomie of resectie van een acromiaalbeen

N 210

283732 283743 Gedeeltelijke resectie van de scapula

N 210

Heelkundige behandeling van schouderverlammingen als gevolg van een
278014 278025 perifeer zenuwstelselletsel (handelingen op de weke weefsels en de
beenderen)

N 595

275332 275343

Gesloten of mini-open reductie en osteosynthese door percutane verpenning
van fractuur of luxatie-fractuur van het bovenste uiteinde van de humerus

N 260

275354 275365

Open reductie en osteosynthese van fractuur van de tuberositae van de
humeruskop

N 335
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275376 275380

Open reductie en osteosynthese van fractuur of fractuur-luxatie van de kop of
N 415
de hals van de humerus

278036 278040

Bloedige behandeling van fractuur van het bovenste uiteinde van de humerus
N 595
door cefale artroplastie

283850 283861 Bloedige behandeling van fractuur van de diafyse van de humerus

N 365

275391 275402

Gesloten reductie en osteosynthese door percutane verpenning van fractuur
van het onderste uiteinde van de humerus

275413 275424

Open reductie en osteosynthese van fractuur van het onderste uiteinde van de
N 415
humerus

283916 283920 Bloedige behandeling van fractuur van de laterale of mediale epicondylus

275435 275446

Heelkundige behandeling van een pseudoartrose aan de humerus, ongeacht
het niveau

275450 275461 Osteotomie van de humerus, ongeacht het type en/of het niveau

N 260

N 210

N 465

N 415

284115 284126

Heelkundige behandeling van mediale of laterale epicondylalgie (zonder
artrotomie)

N 155

284152 284163

Resectie van de diafyse van de humerus met verlies van de continuïteit en
lokale reconstructie

N 570

284233 284244 Bloedige behandeling van een luxatie van de elleboog

N 286

284255 284266 Bloedige behandeling van een luxatie-fractuur van de elleboog

N 310

284292 284303 Artrotomie van de elleboog

N 180

284314 284325 Capsulectomie van de elleboog (arthrolysis)

N 285

284373 284384 Artroplastie van de elleboog

N 210

275472 275483

Synovectomie van de elleboog, volledige behandeling (met inbegrip van de
behandeling van chondromatose en pathologie van de plica synovialis)

286311 286322 Artroplastie van de elleboog door totale prothese

278051 278062

Afzonderlijke vervanging van een insert in polyethyleen van een totale
elleboogprothese
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N 285

N 588

N 285

278073 278084

Vervanging van een component van een totale elleboogprothese (behalve
polyethyleen)

N 750

278095 278106 Totale vervanging van een totale elleboogprothese

N 925

278110 278121 Vervanging van het bovenste radiusuiteinde door een prothese

N 400

284395 284406 Artrodese van de elleboog

N 465

284432 284443 Resectie - artroplastie van de elleboog met interpositie van weefsel

N 365
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Heelkundige behandeling van osteochondritis dissecans van de elleboog :
278132 278143 door debridering-spongialisatie-exeresis van het sekwester

N 210

278154 278165 door plastie in mozaïek of osteosynthese of ent

N 285

284653 284664 Osteotomie van de elleboog in geval van beenankylosis

N 310

284970 284981 Exeresis van intramusculair osteoom van de elleboog

N 210

284491 284502

Bloedige behandeling van een luxatie-fractuur van Monteggia of van
Galeazzi

N 365

Gesloten of mini-open reductie en osteosynthese van fractuur van een been
275494 275505 van de onderarm door percutane verpenning of externe fixator, ongeacht het
niveau

N 210

Gesloten of mini-open reductie en osteosynthese van fractuur van de twee
275516 275520 beenderen van de onderarm door percutane verpenning of externe fixator,
ongeacht het niveau

N 310

275531 275542

Open reductie en osteosynthese van fractuur van een been van de onderarm
(diepliggend materiaal); ongeacht het niveau

N 310

275553 275564

Open reductie en osteosynthese van fractuur van de twee beenderen van de
onderarm (diepliggend materiaal), ongeacht het niveau

N 415

275575 275586

Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van een been van de
onderarm, ongeacht het niveau

N 365

284631 284642

Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van de twee beenderen van
de onderarm, ongeacht het niveau

N 520

275590 275601

Osteotomie van een been van de onderarm, ongeacht het type en/of het
niveau

N 415

284690 284701

Osteotomie van de twee beenderen van de onderarm ongeacht het type en/of
N 541
het niveau

284852 284863 Diafysaire resectie van een been van de onderarm zonder reconstructie

284874 284885

Diafysaire resectie van een been van de onderarm met verlies van de
continuïteit en lokale reconstructie
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N 200

N 400

286370 286381

Diafysaire resectie van de twee beenderen van de onderarm met verlies van
de continuïteit en lokale reconstructie

N 600

284955 284966 Verwijderen van synostose van de onderarm

N 415

285036 285040 Falangisatie van beide beenderen van de onderarm

N 500

284815 284826 Resectie van de radiuskop

N 150

284896 284900 Resectie van distaal uiteinde van de ulna

N 150

284911 284922 Resectie van processus styloideus radii

N 150

278176 278180 Vervanging van distaal uiteinde van de ulna door een prothese

N 400

278191 278202 Artrodese van het distale radioulnale gewricht

N 300

278213 278224

Radiocarpale artroplastie door prothese (met inbegrip van de resectie van de
eerste straal)

278235 278246 Artroplastie door totale prothese van de pols (radiometacarpaal)

N 400

N 540

278250 278261

Afzonderlijke vervanging van een insert in polyethyleen van een totale
prothese van de pols

278272 278283

Vervanging van een component van een totale prothese van de pols (behalve
N 750
polyethyleen)

N 285

278294 278305 Totale vervanging van een totale prothese van de pols

N 925

285051 285062 Osteosynthese van fractuur van handwortelbeen

N 250

285073 285084 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van handwortelbeen

N 350

278316 278320 Osteotomie van een handwortelbeen

N 300

285154 285165 Totaal of gedeeltelijk wegnemen van een handwortelbeen

N 200

285176 285180 Vervanging van een handwortelbeen door prothese

N 300

285191 285202 Bloedige behandeling van een luxatie van handwortelbeen

N 200

285213 285224 Bloedige behandeling van perilunaire luxatie van handwortel

N 372
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285235 285246 Artrotomie van de pols

N 150

285250 285261 Synovectomie van de pols

N 225

285272 285283 Arthroplastie van pols

N 300

285294 285305 Artrodese van de pols en/of intracarpale artrodese

N 350

285331 285342 Resectie van de eerste straal van de handwortelbeentjes

N 350
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Heelkundige behandeling van rhizartrose via :
275612 275623 Trapezectomie

N 200

285714 285725 Trapezectomie en ligamentoplastie of plaatsing van een spacer

N 250

285736 285740 Artrodese

N 300

275634 275645 Vervanging door een totale prothese van het trapezo-metacarpaal gewricht

N 440

Gesloten of mini-open reductie en osteosynthese van fractuur van een
275656 275660 handbeen (middelhandsbeen-falanx) door percutane verpenning of externe
fixator

N 125

285390 285401

Gesloten reductie en osteosynthese van fractuur van ten minste twee
aangrenzende middelhandsbeenderen door transversale verpenning

275671 275682

Open reductie en osteosynthese (diepliggend materiaal) van fractuur van een
N 250
handbeen

275693 275704

Open reductie en osteosynthese door verpenning van fractuur van twee
handbeenderen via dezelfde incisie

275715 275726

Open reductie en osteosynthese (diepliggend materiaal) van fractuur van twee
N 350
handbeenderen via dezelfde incisie

285670 285681

Bloedige behandeling van een luxatie van een carpometacarpale of
metacarpofalangeale articulatie

285692 285703

Bloedige behandeling van een luxatie van verscheidene carpometacarpale of
N 300
metacarpofalangeale articulaties via dezelfde incisie

N 150

N 175

N 200

275730 275741 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van een handbeen

N 300

275752 275763 Osteotomie van een handbeen

N 350

278331 278342 Artrodese van een carpometacarpaal gewricht

N 250

278353 278364 Artrodese van meerdere carpometacarpale gewrichten via dezelfde incisie

N 300

285751 285762 Intermetacarpale artrodese

N 250

285972 285983 Bloedige behandeling van een luxatie van een vinger

N 125
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275774 275785 Artrotomie van een articulatie van een vinger

N 100

275796 275800 Artrotomie van verscheidene articulaties van de vingers via dezelfde incisie

N 125

275811 275822 Synovectomie van een articulatie van een vinger

N 150

275833 275844

Synovectomie van verscheidene articulaties van de vingers via dezelfde
incisie

N 250

275855 275866 Arthrolysis van een articulatie van een vinger

N 200

275870 275881 Arthrolysis van verscheidene articulaties van de vingers via dezelfde incisie

N 300

275892 275903 Artroplastie van de articulatie van een vinger

N 150

275914 275925 Artroplastie van verscheidene articulaties van de vingers via dezelfde incisie N 250
275936 275940 Artrodese van een articulatie van een vinger

N 200

275951 275962 Artrodese van verscheidene articulaties van de vingers via dezelfde incisie

N 300

275973 275984 Vervanging van de articulatie van een vinger door een prothese

N 350

275995 276006

Vervanging van verscheidene articulaties van de vingers door een prothese
via dezelfde incisie

278375 278386 Transfer van een articulatie van een vinger

N 500

N 350

278390 278401

Amputatie van een vinger, ongeacht het niveau, met een plaatselijke
bedekkende flap

N 250

278412 278423

Reconstructie van een straal van de hand door translocatie van een lange
vinger

N 450

278434 278445 Resectie van een straal van de hand (type small hand)

N 300

285633 285644 Falangisatie van het eerste middelhandsbeen

N 300

285655 285666 Pollicisatie van een vinger

N 500

278456 278460 Centralisatie of radialisatie van de pols (radial club hand)

N 500

278471 278482

Behandeling van een duplicatie van de duim (uitgezonderd eenvoudige
resectie)
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N 500

278493 278504 Behandeling van een cleft hand, ongeacht de techniek

N 500

Behandeling van een syndactylie (met inbegrip van een huident) :
276010 276021 via heelkunde van weke weefsels

N 350

276032 276043 via heelkunde van weke en beenderige weefsels

N 400

276054 276065 Syndactylie tussen duim en wijsvinger

N 500

278515 278526 Verlenging van een vinger via distractie of beenent

N 300
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2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen :
Heelkundige behandeling van een ruptuur van het rotatorenkapsel,
ongeacht de techniek :
287011 287022 door debridering - arthrolysis - deltoideflap

N 300

276076 276080 door rechtstreeks herstel van één of meerdere pezen

N 380

Tenotomie van het lange gedeelte van de tweehoofdige armspier geassocieerd
276091 276102 met één van de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 287011N 25
287022, 276076-276080
Tenodesis van het lange gedeelte van de tweehoofdige armspier geassocieerd
276113 276124 met één van de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 287011N 50
287022, 276076-276080

276135 276146

Acromioclaviculaire resectie geassocieerd met één van de verstrekkingen
aangeduid met de rangnummers 287011-287022, 276076-276080

276150 276161

Hechting van labrum glenoïdale geassocieerd met één van de verstrekkingen
N 50
aangeduid met de rangnummers 287011-287022, 276076-276080

Transpositie van lokale musculotendineuze flap of ent geassocieerd met één
276172 276183 van de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 287011-287022,
276076-276080

N 50

N 50

De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 276091-276102, 276113276124, 276135-276146, 276150-276161, 276172-276183 zijn cumuleerbaar
tegen 100 % met de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 287011287022, 276076-276080.
De vestrekkingen aangeduid met de rangnummers 276091-276102, 276113276124, 276135-276146, 276150-276161, 276172-276183 zijn niet onderling
cumuleerbaar.

Heelkundige behandeling van een ruptuur, tenosynovitis of luxatie van
de pees van het lange gedeelte van de tweehoofdige armspier, ongeacht
de techniek :
287033 287044 door tenotomie

N 210

276194 276205 door tenodesis

N 300
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Heelkundige behandeling van superior labrium letsel (SLAP-letsel) :
278530 278541 door tenotomie

N 210

278552 278563 door tenodese

N 310

278574 278585 door hechting

N 465

287070 287081

Musculotendineuze transfers naar de schouder (grote ronde armspier-of grote
N 465
borstspier-of grote rugspier)

Heelkundige behandeling van calcificerende tendinitis van het kapsel
door verwijdering van de calcificaties :
287092 287103 zonder acromioplastie

N 260

276216 276220 met acromioplastie

N 365

Uitsnijden van subacromiodeltoïde bursitis :
287114 287125 zonder acromioplastie

N 210

276231 276242 met acromioplastie

N 310

Heelkundige behandeling van een ruptuur van de onderste pees van de
tweehoofdige armspier

N 285

287151 287162 Hechting van collaterale ligamenten (radiaal of ulnair) van de elleboog

N 260

276253 276264 Plastie van ligamenten van de elleboog

N 310

287173 287184 Musculotendineuze transfers naar de schouder, ongeacht het type

N 300

287276 287280 Exeresis van olecranonbursitis met of zonder resectie van been of periost

N 130

287055 287066
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Heelkundige behandeling van compressiesyndroom van elleboogzenuw :
287291 287302 door subcutane translocatie of neurolyse in situ

N 200

278596 278600

door submusculaire translocatie van elleboogzenuw en/of plastie van de
mediale epicondylus

N 300

278611 278622

Heelkundige behandeling van compressiesyndroom van de nervus radialis
aan en distaal van de elleboog

N 200

278633 278644

Heelkundige behandeling van een compressiesyndroom van de nervus
medianus aan de elleboog of de onderarm

N 200

287254 287265

Losmaken van de flexoren van de onderarm wegens sekwellen van
logesyndroom

N 600

Peestransplantaties aan de onderarm of de hand :
276275 276286 van één pees

N 210

276290 276301 van twee pezen

N 310

276312 276323 van drie pezen of meer

N 415

Hechting van de buigpezen van de pols of de hand :
287431 287442 van één pees

N 250

287453 287464 van twee pezen

N 300

287475 287486 van drie pezen

N 350

276334 276345 van vier pezen

N 400

276356 276360 van vijf pezen

N 450

276371 276382 van zes pezen of meer

N 500
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Hechting van de strekpezen van de pols of de hand :
287490 287501 van één pees

N 200

287512 287523 van twee pezen

N 250

287534 287545 van drie pezen

N 300

276393 276404 van vier pezen

N 350

276415 276426 van vijf pezen

N 400

276430 276441 van zes pezen of meer

N 450
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Herstellen van de continuïteit van de pezen van de pols of de hand door
ent of prothese :
287630 287641 van één pees

N 300

287652 287663 van twee pezen

N 400

287674 287685 van drie pezen of meer

N 500

278876 278880

Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de pols en de hand
waaronder hechting van een zenuw

N 155

278891 278902

Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de pols en de hand
waaronder hechting van twee of meer zenuwen

N 225

278913 278924

Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de pols en de hand
waaronder hechting van een slagader

N 200

278935 278946

Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de pols en de hand
waaronder hechting van een slagader en een zenuw

N 250

278950 278961

Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de pols en de hand
waaronder hechting van een slagader en twee of meer zenuwen

N 325

Onder "Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de pols en de
hand" wordt een reconstructieve heelkunde voor traumatische letsels van
verschillende weefsels begrepen, die ten minste de reconstructie van een pees
omvat.
Het basisprincipe van de tarifering is dat er rekening wordt gehouden met het
peesletsel, ongeacht of het om een flexor voor de palmairenzijde of een
extensor voor de rugzijde gaat, en dat aan de tarifering de reconstructie van
de andere elementen die hierbij betrokken zijn wordt toegevoegd. Een
osteosynthese uitgevoerd in dit kader mag bovendien aangerekend worden
aan vijftig procent van de waarde van de overeenkomstige verstrekking.
278655 278666 Ontzenuwing van de pols

N 250

278670 278681 Hechting van ligamenten van de pols (met inbegrip van capsulodesis)

N 300

278692 278703 Plastie van ligamenten van de pols (peestranspositie-vrije ent)

N 400

278714 278725 Articulaire ontzenuwing of sympathectomie ter hoogte van een vinger

N 200
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278736 278740 Hechting van ligamenten van een articulatie van een vinger

N 200

278751 278762 Plastie van ligamenten van een articulatie van een vinger

N 250

Behandeling van de ziekte van Dupuytren (met inbegrip van huident) :

276452 276463

Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale of
interfalangeale articulatie

N 200

276474 276485

Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale en
interfalangeale articulatie van één straal

N 350

276496 276500

Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale en
interfalangeale articulatie van twee stralen

N 450

276511 276522

Heelkundige correctie van de retractie van de metacarpofalangeale en
interfalangeale articulatie van drie of meer stralen

N 550

287696 287700 Heelkundige behandeling van knipmesvinger

N 105

287711 287722 Heelkundige behandeling van de ziekte van De Quervain

N 125

287733 287744 Tenolysis van de flexoren

N 250

287755 287766 Tenolysis van de extensoren

N 200

287770 287781 Refectie van trochlea van vingerpees

N 200

287792 287803 Extirpatie van synoviacyste aan de rugzijde van de pols

N 100

287814 287825 Extirpatie van synoviacyste aan de handpalmzijde van de pols

N 150

287836 287840 Vrijmaken van handwortelkanaal, ongeacht de techniek

N 200

278773 278784 Vrijmaken van het kanaal van Guyon

N 200

278832 278843 Tenosynovectomie van de extensoren

N 200

278854 278865

Tenosynovectomie van de flexoren, behalve voor het vrijmaken van
handwortelkanaal

287851 287862 Hechting van nagelbed

N 225

N 100
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276533 276544 Reconstructie van nagelbed door ent

287932 287943

N 150

Herstellen van de digitale gevoeligheid door transplantatie van een gesteelde
N 350
huidflap

288035 288046 Resectie van digitopalmaire peesscheden

N 300

288050 288061 ° Insnijden en draineren van een panaritium van een vinger

N 50

288072 288083 Insnijden en draineren van handflegmon

N 150

276555 276566 Insnijden en draineren van digitopalmaire peesscheden

N 200
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3° Reïmplantatie na volledige sectie :
Reïmplantatie na volledige sectie : ze impliceert de reconstructies van
alle elementen : vasculaire, beender-, musculotendineuze, huid- en
eventueel zenuwelementen :
288315 288326 van de arm

N 1250

288330 288341 van de onderarm

N 1250

288352 288363 van de hand

N 1250

288374 288385 van de middelhand (volledige transversale sectie)

N 1250

288396 288400 van een vinger

N 800

288411 288422

Enten van een teen op een metacarpale hand met nog slechts één vinger, voor
N 1250
de reconstructie van een greep

288433 288444

Enten van twee tenen op een metacarpale hand voor reconstructie van een
greep
De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 288315 - 288326, 288330
- 288341, 288352 - 288363, 288374 - 288385, 288396 - 288400, 288411 288422 en 288433 - 288444 omvatten de manipulaties voor het bewaren van
het doorgesneden lid met het oog op reïmplantatie.
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N 1667

D. Onderste ledematen en bekkengordel.
1° Beenderen en articulaties :
288536 288540 Bloedige behandeling van sacro-iliacale luxatie

N 300

288551 288562 Sacro-iliacale arthrotomie

N 200

288573 288584 Eenzijdige sacro-iliacale arthrodesia

N 400

288595 288606 Tweezijdige sacro-iliacale arthrodesia

N 500

288610 288621 Sacro-iliacale resectie

N 300

288632 288643 Bloedige behandeling van schaambeendisjunctie

N 300

288654 288665 Synthese van schaambeensymfysis

N 300

288676 288680 Arthrodesia van schaambeensymfysis

N 350

288691 288702 Resectie van schaambeen

N 300

288713 288724

Bloedige behandeling van fractuur van heupbeen met uitsluiting van de
fracturen van het acetabulum

N 400

288735 288746 Bloedige behandeling van fractuur van het acetabulum van het heupbeen

N 500

288750 288761 Heelkundige behandeling van pseudo-arthrose van heupbeen

N 450

288772 288783 Periacetabulaire osteotomie

N 500

288831 288842 Gedeeltelijke resectie van het heupbeen

N 300

288853 288864 Bloedige behandeling van een luxatie van heup

N 350

288875 288886 Bloedige behandeling van luxatie-fractuur van heup

N 500

279075 279086 Bloedige behandeling van een aangeboren heupluxatie bij kinderen

N 500

288890 288901 Arthrotomie van de heup

N 200

288912 288923 Wegnemen van een vrij lichaam in de heuparticulatie

N 300
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288934 288945 Heelkundige behandeling wegens osteochondritis dissecans van de heup

288956 288960

N 350

Capsulectomie of synovectomie of behandeling van labrumletsels ter hoogte
N 350
van de heup

288993 289004 Heelkundige behandeling van beenderige impingmentletsels van de heup

N 400

289030 289041 Arthroplastie van de heup met femurprothese

N 500

289074 289085 Artroplastie van de heup met totale prothese (acetabulum en femur)

N 588

278994 279005

Afzonderlijke vervanging van een insert in polyethyleen van een totale
heupprothese

N 285

279016 279020 Vervanging van acetabulaire of femurcomponent van een totale heupprothese N 750
293436 293440 Totale vervanging van een totale heupprothese

N 850

289096 289100 Arthrodesia in de heuparticulatie

N 500

289111 289122 Arthrodesia buiten de heuparticulatie

N 450

289133 289144 Arthrodesia van de heup met osteotomie van femur of van het bekken

N 625

289155 289166 Arthrorisis van de heup : eenvoudige stut

N 350

289192 289203 Arthrorisis van de heup : extracapsulaire arthroplastie

N 450

289214 289225 Resectie van de heup

N 400

289236 289240 Resectie-angulatie van de heup (ingreep van Milch)

N 550

276570 276581 Bloedige behandeling van een femurfractuur, ongeacht het niveau

N 425

277454 277465 Behandeling van een periprosthetische fractuur, ongeacht het niveau

N 500

276592 276603

Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van de femur, ongeacht het
niveau

N 500

289590 289601

Bloedige repositie, synthese of epifysiodesis wegens cefalocervicale
epifysiolysis

N 450

289612 289623 Medullaire obliteratie van femur

N 300
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289634 289645 Losmaken van periost van femur

N 200

276614 276625 Osteotomie van de femur, ongeacht het niveau

N 450

289752 289763 Verlengen van femur

N 550

289774 289785 Verkorten van femur

N 450

289914 289925 Eenvoudige resectie van femur

N 400

289936 289940

Resectie van de femur met verlies van de continuïteit en reconstructie met
beenent

N 650

289973 289984 Bloedige behandeling van luxatie van patella

N 200

289995 290006 Bloedige behandeling van femorotibiale luxatie

N 300

290010 290021 Heelkundige bewerking wegens recidiverende luxatie van patella

N 375

290032 290043 Arthrotomie van knie

N 200

290054 290065 Wegnemen van een vrij lichaam in kniearticulatie, ongeacht de techniek

N 200

276636 276640 Mediale of laterale meniscectomie, ongeacht de techniek

N 250

Voor de verstrekking aangeduid met de rangnummers 276636-276640,
bevindt zich een iconografisch document van de meniscus dat de pre- en
post-operatieve beschadigde regio aantoont, in het dossier van de patiënt.
300414 300425 Hechting van een meniscusscheur, ongeacht de techniek

N 275

300311 300322 Behandeling van een osteochondraal knieletsel door shaving

N 175

277476 277480

Behandeling van een osteochondraal knieletsel door perforaties of
spongialisatie in het geval van gedocumenteerde kraakbeenletsel

N 200

300392 300403

Behandeling van een osteochondraal knieletsel door osteosynthese of door
mozaïekplastie

N 275
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De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 275273 - 275284, 276636
- 276640, 277336 - 277340, 277351 - 277362, 277476 - 277480, 300252 300263, 300274 - 300285, 300296 - 300300, 300311 - 300322, 300392 300403 en 300414 - 300425 zijn niet onderling cumuleerbaar, noch met
andere in dezelfde streek verrichte bloedige orthopedische verstrekkingen,
met uitsluiting van de gipstoestellen.
290091 290102 Capsulotomie van knie achteraan

N 200

290113 290124 Zogenoemde totale synovectomie van knie

N 300

290135 290146 Arthrolysis van knie

N 250

290172 290183 Trochleoplastie

N 250

290194 290205 Femoropatellaire arthroplastie met prothese

N 350

290253 290264

Arthroplastie van de knie door unicompartimentele prothese met femorale en
N 500
tibiale component

290275 290286 Arthroplastie van de knie met totale prothese

N 588

279031 279042

Afzonderlijke vervanging van een insert in polyethyleen van een totale
knieprothese

N 285

279053 279064

Vervanging van een component van een totale knieprothese (behalve
polyethyleen)

N 750

293451 293462 Totale vervanging van een totale knieprothese, of revisie naar een arthrodese N 850
290290 290301 Arthrodesia van knie

N 400

276651 276662 Tibiofibulaire artrodese, ongeacht het niveau

N 200

290312 290323 Resectie van knie

N 300

290452 290463 Bloedige behandeling van een fractuur van patella

N 200

290474 290485

Bloedige behandeling van een intra-articulaire fractuur van tibiaplateau of
van de eminentia intercondylaris

N 350

290496 290500

Bloedige behandeling van een intra-articulaire fractuur van de beide
tibiaplateaus

N 415
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290533 290544

Bloedige behandeling van een fractuur van de tibia (met uitzondering van de
N 300
distale metafyse)

290570 290581 Bloedige behandeling van fractuur van fibula

N 200

290754 290765 Heelkundige behandeling van pseudo-arthrose van een been

N 375

290776 290780 Heelkundige behandeling van pseudo-arthrose van patella

N 250

290894 290905 Osteotomie van fibula

N 200

290916 290920 Osteotomie van de tibia, ongeacht het niveau

N 350

290850 290861

Osteotomie van de tibia met geassocieerde weke weefsels behandeling,
ongeacht het niveau

N 415

290953 290964 Verlengen van het onderbeen

N 500

290975 290986 Verkorten van het onderbeen

N 400

291152 291163 Resectie van fibula, ongeacht het niveau

N 200

291196 291200 Resectie van tibiadiafyse

N 300

291211 291222

Resectie van de tibia met verlies van de continuïteit en reconstructie met
beenent

N 650

291233 291244 Gedeeltelijke patellectomie

N 150

291255 291266 Totale patellectomie

N 200

276673 276684 Bloedige behandeling van een fractuur van het distale tibia-uiteinde

N 415

290931 290942 Heelkundige behandeling van een tibiofibulaire synostose

N 365
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Bloedige behandeling van malleolaire fracturen :
290636 290640 Unimalleolair

N 200

290651 290662 Bimalleolair

N 310

290673 290684 Trimalleolair

N 365

Heelkundige behandeling van malleolaire pseudartrosen :
290695 290706 Unimalleolair

N 260

290710 290721 Bimalleolair of trimalleolair

N 375

Malleolaire osteotomie :
276695 276706 Unimalleolair

N 260

290835 290846 Bimalleolair

N 365

276710 276721 Artrotomie van enkel of achtervoet

N 155

276732 276743

Totale synovectomie van enkel of achtervoet (met inbegrip van
osteochondromatose)

N 260

276754 276765 Artroplastie van de enkel of de achtervoet

N 285

276776 276780 Capsulectomie (artrolyse) van de enkel of de achtervoet

N 285

279134 279145 Artroplastie door totale prothese van de enkel

N 540

279156 279160

Afzonderlijke vervanging van een insert in polyethyleen van een totale
prothese van de enkel

N 285

279171 279182 Vervanging van tibia of taluscomponent van een totale prothese van de enkel N 750
279193 279204 Totale vervanging van een totale enkelprothese, of revisie naar een artrodese N 925
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279090 279101

Heelkundige behandeling van een tibio-talair conflict door middel van een
weke weefselprocedure

N 260

279112 279123

Heelkundige behandeling van een tibiotalair conflict door middel van een
beenderige weefselprocedure

N 310

Heelkundige behandeling van een osteochondraal letsel van de talus :
door osteosynthese of door mozaïekplastie (met inbegrip van malleolaire
osteotomie) of het plaatsen van een talaire prothese

N 365

279230 279241 met debridering, boren, micro-fracturing of afzonderlijke talaire prothese

N 275

291793 291804 Bloedige behandeling van fractuur van talus

N 250

291815 291826 Bloedige behandeling van fractuur van calcaneus

N 300

279215 279226

Gesloten of mini-open reductie en fixatie van een fractuur en/of luxatie
van de voetwortel of Lisfranc :
276791 276802 één been

N 155

276813 276824 twee beenderen of meer via dezelfde incisie

N 210
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Open reductie en fixatie van een fractuur en/of luxatie van de voetwortel
of Lisfranc door verpenning of externe fixator :
276835 276846 één been

N 210

276850 276861 twee beenderen of meer via dezelfde incisie

N 260

Open reductie en fixatie van een fractuur en/of luxatie van de voetwortel
of Lisfranc door diepliggend materiaal (schroef of plaat) :
276872 276883 één been

N 310

276894 276905 twee beenderen of meer via dezelfde incisie

N 365

292051 292062 Gesloten of mini-open reductie en fixatie van middelvoetfractuur

N 155

Open reductie en osteosynthese van middelvoetfractuur (pen, schroef of
plaat) :
276916 276920 één been

N 210

292073 292084 twee beenderen of meer via dezelfde incisie

N 260

292633 292644

Gesloten of mini-open reductie en fixatie van een metatarsofalangeale en/of
falangeale fractuur en/of luxatie
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N 155

Open reductie en fixatie van een metatarsofalangeale en/of falangeale
fractuur en/of luxatie :
276931 276942 één been

N 155

292655 292666 twee beenderen of meer via dezelfde incisie

N 180

291653 291664 Resectie van synostose van de achtervoet of resectie van tarsale coalitie

N 310

291992 292003

Wegnemen van exostose van Haglund met resectie van de retrocalcaneale
bursitis

N 260

291933 291944 Gedeeltelijk of volledig wegnemen van een voetbeen

N 210

291513 291524 Mediotarsale artrodese

N 365

291535 291546 Subtalaire artrodese

N 310

291550 291561 Tibiotarsale artrodese

N 415

291572 291583 Gelijktijdige mediotarsiale en subtalaire artrodese (drievoudige artrodese)

N 520

291594 291605 Gelijktijdige mediotarsale, subtalaire en tibiotalaire artrodese

N 570

276953 276964 Gelijktijdige subtalaire en tibiotalaire artrodese

N 545

Artrodese van het Lisfranc-gewricht (tarsometatarsaal) :
292515 292526 één gewricht

N 260

292530 292541 twee gewrichten

N 310

276975 276986 drie gewrichten

N 365

276990 277001 meer dan drie gewrichten

N 390
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Heelkundige behandeling van pseudartrosen :
292132 292143 één been van de achter- en/of middenvoet

N 310

277012 277023 één been van de voorvoet met uitzondering van de teen

N 210

292670 292681 één teen

N 100

291852 291863 Osteotomie van een been van de achter- en/of middenvoet

N 350

Metatarsofalangeale artroplastie of capsulectomie of synovectomie :
277034 277045 één straal

N 100

277056 277060 meer dan één straal via dezelfde incisie

N 150

292810 292821 Uitsnijden van een overtollig os scaphoideum

N 75

292795 292806 Heelkundige behandeling van pathologieën van de sesamoidea

N 100

Heelkundige behandeling van klompvoet, equinovarus en/of varusvoet :
291771 291782 Handeling(en) op de weke weefsels met uitsluitend multipele capsulotomieën N 365

277071 277082

Handeling(en) op de weke weefsels met multipele capsulotomieën
gecombineerd met handelingen op beenderen

N 545

Heelkundige behandeling van een holvoet (pes
cavus/cavovarus/cavovalgus) :
279252 279263 door één afzonderlijke handeling op de weke weefsels

N 200

279274 279285 door meer dan één afzonderlijke handeling op de weke weefsels

N 365

279311 279322 door één osteotomie

N 365

279333 279344 door verscheidene osteotomieën

N 520

279296 279300 door multipele handelingen op de weke weefsels en de beenderige weefsels

N 570
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Heelkundige behandeling van platvoet (pes
planus/planovalgus/planovalgus-abductus) :

279355 279366

door één afzonderlijke handeling op de weke weefsels of arthrorisis door
implantaat van voetwortelsinus

N 210

279370 279381 door meerdere handelingen op de weke weefsels

N 365

279392 279403 door één osteotomie

N 365

279414 279425 door verscheidene osteotomieën

N 520

279436 279440 door multipele handelingen op de weke weefsels en de beenderige weefsels

N 570

Heelkundige behandeling van hallux valgus of flexus :
277093 277104 door bunionectomie of falangeale osteotomie

N 100

293333 293344 door een metatarsale osteotomie en handeling op de weke weefsels

N 270

277115 277126

door meer dan één osteotomie (metatarsaal of falanx) en handeling op de
weke weefsels

N 300

293274 293285 door artroplastie

N 250

293296 293300 door artrodese

N 250

293311 293322 door peesplastie

N 200

277130 277141

door tarsometatarsale artrodese gecombineerd met een handeling op
beenderen en/of de distale weke weefsels
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N 290

Heelkundige behandeling van de hallux rigidus :
277152 277163 door afzonderlijke cheilectomie

N 210

277174 277185 door cheilectomie en osteotomie (middelvoet of falanx)

N 310

277196 277200 door cheilectomie en meer dan één osteotomie (middelvoet of falanx)

N 365

277211 277222 door artrodese

N 310

277233 277244 door artroplastie

N 310

277255 277266 door totale prothese of interpositie van weefsel

N 365

293355 293366

Heelkundige behandeling van hallux varus met inbegrip van de
peestransplantaties en handeling op beenderen

293370 293381 Heelkundige behandeling van quintus varus

N 365

N 260

Heelkundige behandeling van hamerteen, klauwteen, supra- of infraadductus en van metatarsalgie :

277270 277281

door peesverlenging en/of capsulectomie en/of handelingen op beenderen op
N 105
falanxen

277292 277303 door peestransplantatie

N 200

292154 292165 door afzonderlijke handeling op beenderige weefsels (metatarsaal)

N 155

292176 292180

door afzonderlijke handeling op beenderige weefsels (metatarsaal) van twee
stralen via dezelfde incisie

N 210

277314 277325

door handeling Handelingen op de beenderige weefsels en handeling(en) op
weke weefsels

N 200

292353 292364

door handeling Handelingen op de beenderige weefsels en handeling(en) op
weke weefsels van twee stralen via dezelfde incisie

N 300

293414 293425 Verwijderen van exostose onder een nagel
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N 150

Supplement voor continue tractie met het oog op een orthopedische
heelkundige correctie van fracturen van de onderste ledematen, verricht naar
294792 294803 aanleiding van de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 276570 276581, 279075 - 279086, 288853 - 288864, 288875 - 288886, 290474 290485, 290496 - 290500, 290533 - 290544 en 290570 - 290581
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N 90

2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen :
293613 293624 Sectie van de adductoren van de heup

N 175

293635 293646 Sectie van musculus psoas

N 200

293650 293661 Sectie van de flexoren van de heup

N 200

293672 293683 Sectie van de rotatoren van de heup

N 200

293694 293705 Sectie van een gedeelte van de musculus quadriceps femoris

N 200

293716 293720 Sectie van de fascia lata

N 100

293731 293742

Gecombineerde sectie van de heupspieren (ten minste twee insnijdingen,
ingrepen type Voss)

N 300

293753 293764 Tenodesis wegens paralytische heup

N 300

293775 293786 Spier- en aponeurosetransplantatie wegens paralytische heup

N 400

293790 293801 Transplantatie van de bilspieren

N 300

293812 293823 Transplantatie van de heupbeenspieren

N 300

293834 293845 Neurolyse van nervus ischiadicus

N 300

293856 293860 Neurolyse van nervus cruralis

N 250

293871 293882 Neurolyse van nervus cutaneus femoris

N 150

293893 293904 Resectie van subgluteale beurs

N 200

Vrijmaken van het extentie-apparaat van de knie, dat het losmaken van de
293915 293926 musculus quadriceps en de arthrolysis van de knie omvat (ingrepen type R. en N 450
J. Judet en T.C. Thompson)
293930 293941 Hechten van quadricepspees

N 250

293952 293963 Hechten van patellapees

N 250

293974 293985 Plastie van quadricepspees met tendineus, cutaan of aponeurotisch materiaal N 300
293996 294000 Plastie van patellapees met tendineus, cutaan of aponeurotisch materiaal
41

N 300

294011 294022 Hechten van intern of extern knieligament

N 200

294055 294066 Hechten van meerdere knieligamenten, ongeacht de techniek

N 300

294070 294081

Plastie van intern of extern knieligament of van het mediaal patellofemoraal
ligament met tendineus, cutaan of aponeurotisch materiaal

277336 277340 Hechten van één of beide gekruiste knieligamenten, ongeacht de techniek

N 300

N 250

277351 277362

Plastie van één of beide gekruiste knieligamenten met tendineus, cutaan of
aponeurotisch materiaal, ongeacht de techniek

277432 277443

Meniscectomie geassocieerd met één van de verstrekkingen aangeduid met de
N 52
rangnummers 277336-277340, 277351-277362.

N 400

De verstrekking aangeduid met de rangnummers 277432-277443 is
cumuleerbaar tegen 100 % met de verstrekkingen aangeduid met de
rangnummers 277336-277340, 277351-277362.
Voor de verstrekking aangeduid met de rangnummers 277432-277443,
bevindt zich een iconografisch document van de meniscus dat de pre- en
post-operatieve beschadigde regio aantoont, in het dossier van de patiënt.
Hechting van een meniscusscheur geassocieerd met één van de
277653 277664 verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 277336-277340, 277351277362

N 105

De verstrekking aangeduid met de rangnummers 277653-277664 is
cumuleerbaar tegen 100 % met de verstrekkingen aangeduid met de
rangnummers 277336-277340, 277351-277362.
Voor de verstrekking aangeduid met de rangnummers 277653-277664,
bevindt zich een iconografisch document van de meniscus dat de pre- en
post-operatieve beschadigde regio aantoont, in het dossier van de patiënt.
De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 277432-277443 en
277653-277664 zijn niet onderling cumuleerbaar.

300296 300300

Excisie van plica synovialis of (re)sectie van retinaculum patellae, ongeacht
de techniek
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N 100

De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 275273-275284, 276636-276640,
277336-277340, 277351-277362, 277476-277480, 300252-300263, 300274-300285,
300296-300300, 300311-300322, 300392-300403 en 300414-300425 zijn niet onderling
cumuleerbaar, noch met andere in dezelfde streek verrichte bloedige orthopedische
verstrekkingen, met uitsluiting van de gipstoestellen.

294114 294125

Plastie van verscheidene knieligamenten met tendineus, cutaan of
aponeurotisch materiaal, ongeacht de techniek

N 500

294136 294140 Sectie van de knieflexoren

N 200

294151 294162 Verlengen van de knieflexoren

N 250

294173 294184 Transplantatie van de knieflexoren

N 300

294195 294206 Transpatellaire transplantatie

N 300

294232 294243 Uitsnijden van cyste uit de knieholte

N 150

294770 294781 Exeresis van prepatellaire bursitis

N 100

294475 294486 Hechten van collaterale ligamenten van de enkel

N 150

277373 277384

Heelkundige behandeling van een distale tibiofibulaire syndesmosis
ruptuur

277395 277406

Heelkundige behandeling van chronische instabiliteit van de enkel (mediaal
N 310
collateraal of lateraal ligament), uitgezonderd handelingen op beenderen

277410 277421

Heelkundige behandeling van een instabiliteit van de distale tibiofibulaire
syndesmosis door middel van een peestransfert

N 200

N 365

294556 294560 Heelkundige behandeling van recente luxatie van de fibulapezen

N 260

294571 294582 Heelkundige behandeling van recidiverende luxatie van de fibulapezen

N 310

279451 279462 Plastie van enkel- en wreefpees met tendineus materiaal

N 260

279473 279484

Heelkundige behandeling van tendinose of van peritendinitis met/zonder
gedeeltelijke scheur van een enkel- of wreefpees

294254 294265 Hechting van voetpees of wreefpees

294416 294420

Verlengen of verkorten van een been- of voetpees met uitzondering van
hamertenen en klauwtenen
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N 210

N 210

N 200

294431 294442

Transplantatie van een voetpees met uitzondering van hamertenen en
klauwtenen

N 260

294453 294464

Transplantatie van verscheidene voetpezen met uitzondering van
hamertenen en klauwtenen

N 300

294291 294302

Hechten van achillespees, daarbij inbegrepen het gebruik van de plantaris
brevis

N 260

294335 294346 Verlenging van achillespees

N 260

294350 294361 Plastie van achillespees met tendineus, cutaan of aponeurotisch materiaal

N 365

279495 279506

Heelkundige behandeling van tendinose of van peritendinitis van de
achillespees door tenosynovectomie en/of "peignage"

N 210

294630 294641 Losmaken van aponeurose van voetzool

N 200

294652 294663 Aponeurectomie van voetzool

N 200

294674 294685 Uitsnijden van de voetzool-neurinoom

N 200

294696 294700 Uitruimen van voetzool

N 100

294711 294722 Vrijmaken van de nervus tibialis posterior of van de vertakkingen ervan

N 310
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§ 2. Onbloedige behandelingen.
A. Algemene bepalingen.
1° De onbloedige behandelingen van de fracturen worden ingedeeld in twee groepen. De essentiële
maatstaf voor die indeling is de verandering van de anatomische toestand welke de reductie
teweegbrengt : een controleradiografie moet daarvan het bewijs leveren.
De omschrijvingen van de eerste groep slaan op de behandeling van de fracturen zonder repositie
met orthopedische toestellen : gips, beugels, spalken, kleef- of gewone banden. Die
omschrijvingen mogen slechts eenmaal per behandeling van een zelfde fractuur worden
aangerekend. Deze regels gelden ook voor de omschrijvingen die voorkomen onder de titel
"Behandelingen van fracturen met of zonder repositie".
De omschrijvingen van de tweede groep hebben betrekking op de behandeling van fracturen met
repositie; ze omvatten het aanleggen van contentiemiddelen van welk type ook. De behandelingen
met continue tractie mogen als behandelingen met repositie worden aangezien.
Bij de behandelingen van een zelfde fractuur ogen de omschrijvingen "Behandelingen van
fracturen zonder repositie" en "Behandelingen van fracturen met repositie" niet na elkaar worden
aangerekend. De voorlopige contentie vóór een repositie wordt getarifeerd volgens de verstrelling
aangeduid met de rangnummers 145250 - 145261.
2° De behandelingen van luxaties omvatten de contentie, ongeacht het type ervan.
3° De vernieuwing van een gipsverband in de loop van de behandeling van een fractuur of luxatie
mag enkel twee keer aangerekend worden in de termijn van 6 weken, vanaf de datum van de
initiële behandeling, volgens de omschrijvingen die voorkomen onder de titel Gipstoestellen.
4° De vervanging van stiften of schroeven doorheen de beenderen in de loop van een continue
tractie wordt aangerekend volgens de verstrekking aangeduid met de rangnummers 280114 280125.
5° De continue tracties en gipstoestellen na een heelkundige bewerking worden aangerekend tegen
50 % van de waarde die is opgegeven onder de titels "Gipstoestellen" en "Continue tracties".
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B. Hals en romp.
1° Behandelingen van fracturen en luxaties :

295013 295024

Behandeling van fracturen, luxaties of luxatiesfracturen van de wervelkolom,
N 130
zonder repositie

295035 295046

Behandeling van fracturen, luxaties of luxatiesfracturen van de wervelkolom,
N 300
met repositie

295050 295061 ° Behandeling van fracturen van één of meer ribben

N 20

295072 295083 ° Behandeling van een fractuur van het sternum zonder repositie

N 20

295094 295105 Behandeling van een fractuur van het sternum door continue tractie

N 200

295116 295120 Fracturen van de borstkas met luik, behandeling met banden

N 20

295131 295142 Fracturen van de borstkas met luik, behandeling met stift(en)

N 125

295153 295164 Fracturen van de borstkas met luik, behandeling door continue tractie

N 200
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2° Gipstoestellen :
295315 295326 Halsband

N 50

295330 295341 Cervicothoracaal toestel (Minerve)

N 115

295352 295363 Minervecorset

N 150

295374 295385 Corset

N 115

295396 295400 Corset met gemouleerde schouderstukken

N 115

295411 295422 Schelp, bed

N 115

295433 295444

Repositie van afwijkingen van wervelkolom door gipscorset vervaardigd op
correctieraam onder horizontale tractie : type Abboth, EDF of Risser

N 175

3° Continue tracties :

295610 295621

Continue tractie van de wervelkolom door schedelbeugel, met uitsluiting van
N 200
de behandelingen van fracturen of luxaties

295632 295643

Continue tractie van de wervelkolom door halsband en/of gordel, met
uitsluiting van de behandelingen van fracturen of luxaties

N 100

4° Manipulaties :

295713 295724

Gewrichtsmanipulaties of reposities van misvormingen of verkeerde standen
N 70
van de wervelkolom, onder algemene anesthesie
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5° Nemen van afgietsels :
295816 295820 Cervicale wervelkolom

N 35

295831 295842 Dorsale wervelkolom

N 75

295853 295864 Cervicodorsale wervelkolom

N 75

295875 295886 Lumbale wervelkolom

N 75

295890 295901 Dorsolumbale wervelkolom

N 75

295912 295923 Cervicodorsolumbale wervelkolom

N 90

295934 295945 Hoofd en cervicodorsale wervelkolom

N 90

295956 295960 Hoofd en cervicodorsolumbale wervelkolom N 90
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C. Schoudergordel en bovenste ledematen.
1° Behandelingen van fracturen en luxaties :
a) Behandelingen van de luxaties :
296015 296026 ° Luxatie van de schouder

N 90

296030 296041 Luxatie van de elleboog

N 90

296052 296063 Retrolunaire luxatie van handwortel of luxatie vooraan van het os lunatum

N 150

296074 296085 Carpometacarpale luxatie

N 75

296096 296100 ° Luxatie van één vinger

N 50

296111 296122 ° Luxatie van twee of meer vingers van eenzelfde hand

N 75

296133 296144 ° Behandeling van pijnlijke pronatie

N 20

296155 296166

° Repositie van een recidiverende luxatie van de schouder zonder algemene
anesthesie
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N 20

b) Behandelingen van fracturen met repositie :
296214 296225 Luxatie en fractuur van schouder

N 225

296236 296240 Fractuur van humeruskop of hals

N 200

296251 296262 Fractuur van humerusdiafyse

N 200

296273 296284 Fractuur van humeruspalet

N 200

296295 296306 Luxatie-fractuur van elleboog

N 200

296310 296321 Fractuur van het olecranon

N 125

296332 296343 Fractuur van radiuskop of -hals

N 125

296354 296365 Diafysaire fractuur van onderarm : één been

N 150

296376 296380 Diafysaire fractuur van onderarm : twee beenderen

N 250

296391 296402

Fractuur van het distale uiteinde van één of van beide beenderen van de
onderarm

296413 296424

Fractuur van middelhand (één of meer middelhands-beenderen van eenzelfde
N 115
hand)

N 150

296435 296446 Fractuur van één vinger

N 75

296450 296461 Fractuur van twee of meer vingers van eenzelfde hand

N 115

50

c) Behandeling van fracturen met of zonder repositie :
296612 296623 ° Fractuur van clavicula

N 45

296634 296645 ° Fractuur van scapula

N 45

296656 296660 ° Fractuur van processus coronideus

N 80

296671 296682 ° Fractuur van handwortel

N 65

296693 296704 ° Acromio- of sternoclaviculaire luxatie

N 45

296715 296726 Supplement voor de contentie van een breuk met een stift N 50
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d) Behandelingen van fracturen zonder repositie :
296811 296822 ° Fracturen van humeruskop of -hals

N 100

296833 296844 ° Fracturen van humerusdiafyse

N 100

296855 296866 ° Fracturen van humeruspalet

N 80

296870 296881 ° Fracturen van het olecranon

N 80

296892 296903 ° Fracturen van radiuskop of -hals

N 80

296914 296925 ° Fracturen van onderarmdiafyse : één been of beide beenderen

N 80

296936 296940

° Fracturen van het distale uiteinde van één of van beide beenderen van de
onderarm

N 65

296951 296962 ° Fracturen van middelhand (één of meer middelhands-beenderen)

N 55

296973 296984 ° Fracturen van één vinger

N 30

296995 297006 ° Fracturen van twee of meer vingers van dezelfde hand

N 40
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2° Gipstoestellen :
297113 297124 ° Van vinger of vingers

N 20

297135 297146 ° Van pols en/of hand

N 40

297150 297161 ° Van onderarm

N 50

297172 297183 ° Van elleboog

N 65

297194 297205 ° Van arm

N 65

297216 297220 Thoracobrachiaal

N 125

De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 297113-297124, 297135297146, 297150-297161, 297172-297183, 297194-297205 en 297216297220 zijn niet onderling cumuleerbaar.
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3° Continue tracties :
Continue tractie van bovenste lidmaat met materieel doorheen de beenderen
297312 297323 (humerus, olecranon, onderarm, middelhand), met uitsluiting van de
behandeling van fracturen of luxaties

297334 297345

Continue tractie van één vinger met materieel doorheen de beenderen, met
uitsluiting van de behandelingen van fracturen of luxaties

Continue tractie van twee of meer vingers van dezelfde hand met materieel
297356 297360 doorheen de beenderen, met uitsluiting van de behandeling van fracturen of
luxaties

297371 297382

N 100

N 70

N 110

Continue tractie van bovenste lidmaat met kleefband of band, met uitsluiting
N 50
van de behandelingen van fracturen of luxaties

4° Manipulaties :
Gewrichtsmanipulaties of reposities van misvormingen, verkeerde standen of
297511 297522 osteoclasie van het bovenste lidmaat onder narcose, ongeacht het segment of N 60
het aantal segmenten

5° Nemen van afgietsels :
297614 297625 Thoracobrachiaal

297636 297640

N 75

Van het bovenste lidmaat, ongeacht het segment of het aantal segmenten, met
N 35
uitsluiting van het nemen van een afgietsel van de vingers

297651 297662 Van vinger

297673 297684

N 20

Van een stomp van het bovenste lidmaat, ongeacht het niveau van de
amputatie
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N 35

D. Bekkengordel en onderste ledematen.
1° Behandelingen van fracturen en luxaties :
a) Behandelingen van luxaties :
298012 298023 Luxatie van heup

N 175

298034 298045 Luxatie van patella

N 100

298056 298060 Femorotibiale luxatie

N 110

298071 298082 Tibiotarsale luxatie

N 110

298093 298104 Voetwortel- of tarsometatarsale luxatie

N 110

298115 298126 ° Luxatie van één teen

N 25

298130 298141 ° Luxatie van twee of meer tenen van een zelfde voet N 40
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b) Behandelingen van fracturen met repositie :
298211 298222 Fractuur of luxatie van het bekken

N 250

298233 298244 Luxatie en fractuur van heup

N 300

298255 298266 Fractuur van femurhals

N 300

298270 298281 Intertrochanterische fractuur van femur

N 300

298292 298303 Fractuur van femurdiafyse

N 300

298314 298325 Fractuur van femurcondylus of -condyli

N 300

298336 298340 Fractuur van patella

N 125

298351 298362 Fractuur van tibiaplateau

N 200

298373 298384 Diafysaire fractuur van been : tibia of beide beenderen

N 250

298395 298406 Fractuur van tibiaschacht

N 200

298410 298421 Unimalleolaire fractuur

N 125

298432 298443 Bi- of trimalleolaire fractuur

N 200

298454 298465 Fractuur van talus

N 200

298476 298480 Fractuur van calcaneus

N 200

298491 298502 Fractuur van voetwortel vooraan

N 120

298513 298524 Luxatie en fractuur van voetwortel

N 200

298535 298546

Fractuur van middelvoet (één of meer middelvoetsbeenderen van eenzelfde
voet)
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N 125

c) Behandelingen van fracturen met of zonder repositie :
298616 298620 ° Fractuur van fibulakop of -diafyse (met of zonder repositie)

298631 298642

° Fractuur van één of meer tenen van een zelfde voet (met of zonder
repositie)

N 75

N 40

d) Behandelingen van fracturen zonder repositie :
298712 298723 Fractuur of luxatie van het bekken

N 130

298734 298745 Fractuur van femurhals

N 130

298756 298760 Intertrochanterische fractuur van femur

N 130

298771 298782 Fractuur van femurdiafyse

N 130

298793 298804 Fractuur van femurcondyli

N 130

298815 298826 ° Fractuur van patella

N 90

298830 298841 ° Fractuur van tibiaplateau

N 90

298852 298863 ° Diafysaire fractuur van been : tibia of beide beenderen

N 90

298874 298885 ° Fractuur van tibiaschacht

N 80

298896 298900 ° Unimalleolaire fractuur

N 80

298911 298922 ° Bi- of trimalleolaire fractuur

N 80

298933 298944 ° Fractuur van talus

N 80

298955 298966 ° Fractuur van calcaneus

N 80

298970 298981 ° Fractuur van voetwortel vooraan

N 80

298992 299003

° Fractuur van middelvoet (één of meer middelvoets-beenderen van een
zelfde voet)
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N 80

2° Gipstoestellen :
299110 299121 Van borstkas tot voeten, dubbel of enkel

N 150

299132 299143 Van bekken tot voeten, dubbel of enkel, gipsbroek

N 115

299154 299165 ° Van dij tot voeten, van dij tot enkel

N 75

299176 299180 ° Gipslaars of toestel van Delbet

N 65

299191 299202 ° Wreef en voet

N 40

299235 299246

Gips voor autoplastie door gesteelde flap, die ofwel twee ledematen, ofwel
een lidmaat en de romp of het hoofd immobiliseert

N 125

3° Continue tracties :
Continue tractie van onderste lidmaat met materieel doorheen de beenderen :
299316 299320 grote trochanter, femur, tibia, calcaneus, met uitsluiting van de behandelingen N 100
van fracturen of luxaties
Continue tractie van onderste lidmaat met materieel doorheen de beenderen :
299331 299342 middelvoet, teen, met uitsluiting van de behandelingen van fracturen of
N 70
luxaties
Continue tractie van twee of meer tenen van een zelfde voet, met materieel
299353 299364 doorheen de beenderen, met uitsluiting van de behandelingen van fracturen of N 110
luxaties

299375 299386

Continue tractie van onderste lidmaat met kleefband of band, met uitsluiting
van de behandelingen van fracturen of luxaties
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N 50

4° Manipulaties :
Gewrichtsmanipulaties of reposities van misvormingen, verkeerde standen of
299515 299526 osteoclasie van onderste lidmaat, onder narcose, ongeacht het segment of het N 65
aantal segmenten

299530 299541

Manipulaties wegens aangeboren luxatie van heup met of zonder narcose
(exclusief het honorarium voor de contentie)

299552 299563

Manipulaties wegens aangeboren luxatie van knie of wegens klompvoet, met
N 100
of zonder narcose (exclusief het honorarium voor de contentie)

N 130

De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 299530 - 299541 en
299552 - 299563 zijn slechts eenmaal per geval verschuldigd.
De latere manipulaties onder narcose of de eventuele vernieuwingen van
gipstoestellen worden aangerekend met de verstrekking aangeduid met de
rangnummers 299515 - 299526 of met de omschrijvingen die voorkomen
onder de titel "Gipstoestellen".

5° Nemen van afgietsels :

299714 299725

Van borstkas tot voeten, dubbel of enkel, van bekken tot voeten, dubbel of
enkel, broek of bekken

299736 299740

Van het onderste lidmaat, ongeacht het segment of het aantal segmenten, met
N 35
uitsluiting van het nemen van afgietsels voor orthopedische zolen

299773 299784

Nemen van een afgietsel van een stomp van het onderste lidmaat, ongeacht
het niveau van de amputatie
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N 75

N 35

§ 3 Oncologische heelkunde.

288455 288466

En bloc resectie van een primaire maligne bottumor van eender welk bot
zonder definitieve anatomische reconstructie

En bloc resectie van een primaire maligne bottumor van een bot- of osteo288470 288481 articulair segment met anatomische reconstructie met auto- of allogreffe of
met een prothese

N 750

N 1500

Vervanging door een nieuwe prothese of greffe van een scharnierprothese of
288492 288503 van een massieve allogreffe oorspronkelijk ingeplant voor primaire maligne N 900
bottumor
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II. Niet-heelkundige verstrekkingen.

299972 299983

Therapeutische intradiscale inspuiting, voor de behandeling in haar
geheel

N 100

III. Diagnostische arthroscopieën.
300252 300263 Diagnostische arthroscopie met of zonder afname voor biopsie

N 65

De verstrekking aangeduid met de rangnummers 300252-300263 is
toegankelijk voor de geneesheren die de met hun specialisme verwante
verstrekkingen uitoefenen en geen specialist voor uitwendige pathologie zijn.
De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 276636 - 276640, 300274 300285, 300296 - 300300 en 300311 - 300322 zijn niet verwant met andere
pathologieën dan uitwendige pathologie.
Diagnostische arthroscopie met gebruik van taster, inclusief de eventuele
300274 300285 biopsie, het spoelen en de kleine manipulaties die geen deel uitmaken van de
andere arthroscopische verstrekkingen
De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 275273-275284, 276636276640, 277336-276340, 277351-277362, 277476-277480, 300252-300263,
300274-300285, 300296-300300, 300311-300322, 300392-300403 en 300414300425 zijn niet onderling cumuleerbaar, noch met andere in dezelfde streek
verrichte bloedige orthopedische verstrekkingen, met uitsluiting van de
gipstoestellen worden gecumuleerd.
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N 90

