• 5. ENKEL
•
•

1°. Beenderen en articulaties :
276673 276684 Bloedige behandeling van een fractuur van het distale
tibiauiteinde N 415

•

290931 290942 Heelkundige behandeling van een tibiofibulaire synostose
N 365

•

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
•

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 :
279215 279226 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
2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen :
277395 277406 Heelkundige behandeling van chronische instabiliteit van
de enkel (mediaal collateraal of lateraal ligament), uitgezonderd
handelingen op beenderen N 310

•

277410 277421 Heelkundige behandeling van een instabiliteit van de
distale tibiofibulaire syndesmosis door middel van een peestransfert
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 N 210

