
BEENDEREN EN ARTICULATIES : 

 

 

• 280011 N 15 280022 Wegnemen van percutaan synthesematerieel   

• 280033 N 30 280044 Wegnemen van subcutaan synthesematerieel   

• 280055 N 100 280066 Wegnemen van diepliggend synthesematerieel :schroeven, 

draden of agrafen (ongeacht het aantal)   

• 280070 N 150 280081 Wegnemen van diepliggend synthesematerieel : 

intramedulaire spijkers of spijkers voor femurhals 

• 280092 N 200 280103 Wegnemen van diepliggend synthesematerieel : platen of 

spijkerplaten 

• 280114 N 30 280125 Vervangen van stiften of schroeven doorheen de 

beenderen tijdens een continue tractie 

• Verwijderen van een articulaire prothese met of zonder plaatsing van een spacer ter 

hoogte van 

• 277675 277286 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 eenbeen van 

de hand of de voet (type exostose) N 155 

• 280151 280162 Wegnemen van een beentumor aan het oppervlak van een been dat 

niet tot de hand of de voet behoort (type exostose) N 210 

• 277756 277760 Behandeling van een intraosseuse tumor van een been van de hand 

of de voet N 210 

• 277771 277782 Behandeling van een intraosseuse tumor van een been dat niet tot de 

hand of de voet behoort N 260 



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

biopsie N 130 

• 275030 275041 Trepanatie-curettage met of zonder biopsie van een diepliggend 

been (wervel-heupbeen-dijbeen-scapulahumerus) 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 voet behoren N 155 

• 277815 277826 Nemen van een autologe beenent op een been van het onderste 

lidmaat in een 2de operatieveld N 155  

• 277793 277804 Nemen van een autologe beenent op een been van het bovenste 

lidmaat in een 2de operatieveld N 105 

• De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 277793-277804 en 277815-

277826 gerealiseerd in hetzelfde operatieveld 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 

 oncologische heelkunde 

• 288455 288466 En bloc resectie van een primaire maligne bottumor van eender 



welk bot zonder definitieve anatomische reconstructie N 750 

• 288470 288481 En bloc resectie van een primaire maligne bottumor van een bot- of 

osteo-articulair segment met anatomische reconstructie met auto- of allogreffe 

of met een prothese N 1500 

• 288492 288503 Vervanging door een nieuwe prothese of greffe van 

een scharnierprothese of van een massieve allogreffe oorspronkelijk ingeplant 

voor primaire maligne bottumor N 900 

	


