
2. ELLEBOOG : 

 

1° Beenderen en articulaties : 

 

• 275391 275402 Gesloten reductie en osteosynthese door percutane 

verpenning van fractuur van het onderste uiteinde van de humerus N 260 

• 275413 275424 Open reductie en osteosynthese van fractuur van het onderste 

uiteinde van de humerus N 415 

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

epicondylus N 210 

• 275435 275446 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose aan de 

humerus, ongeacht het niveau N 465 

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

niveau N415 

• 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) N 285 

• 286311 286322 Artroplastie van de elleboog door totale prothese N 588 

• 278051 278062 Afzonderlijke vervanging van een insert in polyethyleen van 

een totale elleboogprothese 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 

• 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` 

• 284815 284826 Resectie van de radiuskop N 150 

 

• 2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen : 

 

• 287055 287066 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 

• 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	


