
3. KNIE 

 

• 1°. Beenderen en articulaties : 

• 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 

• 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 tibiale component N 500 

• 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 

• 290533 290544 Bloedige behandeling van een fractuur van de tibia (met 

uitzondering van de distale metafyse) N 300 

• 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 

• 291233 291244 Gedeeltelijke patellectomie N 150 

• 291255 291266 Totale patellectomie N 200 

 



 

• 2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen : 

 

• 293915 293926 Vrijmaken van het extentie-apparaat van de knie, dat het 

losmaken van de musculus quadriceps en de arthrolysis van de knie 

omvat (ingrepen type R. en J. Judet en T.C.Thompson) N 450 

• 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 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 

mediaalpatellofemoraal ligament met tendineus, cutaan of aponeurotisch 

materiaal N 300 

• 277336 277340 Hechten van één of beide gekruiste knieligamenten, ongeacht 

de techniek N 250 

• 277351 277362 Plastie van één of beide gekruiste knieligamenten met 

tendineus, cutaan of aponeurotisch materiaal, ongeacht de techniek N 

400 

• 277432 277443 Meniscectomie geassocieerd met één van de 

verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 277336-277340, 

277351- 277362. N 52 

• 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. 

• 277653 277664 hechting van een meniscusscheur geassocieerd met één van 

de verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 277336-277340, 

277351-277362 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 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 N 200 


