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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

•

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) N 125

•

c) Behandelingen van fracturen met of zonder repositie

•

298616 298620 ° Fractuur van fibulakop of -diafyse (met of
zonder repositie) N 75

•

298631 298642 ° Fractuur van één of meer tenen van een
zelfde voet (met of zonder repositie) 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
middelvoetsbeenderen van een zelfde voet) 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 :

•
•

299316 299320 Continue tractie van onderste lidmaat met
materieel doorheen de beenderen : grote trochanter, femur,

tibia, calcaneus, met uitsluiting van de behandelingen van
fracturen of luxaties N 100
•

299331 299342 Continue tractie van onderste lidmaat met
materieel doorheen de beenderen : middelvoet, teen, met
uitsluiting van de behandelingen van fracturen of luxaties
N 70

•

299353 299364 Continue tractie van twee of meer tenen van
een zelfde voet, met materieel doorheen de beenderen, met
uitsluiting van de behandelingen van fracturen of luxaties
N 110

•

299375 299386 Continue tractie van onderste lidmaat met
kleefband of band, met uitsluiting van de behandelingen
van fracturen of luxaties N 50

•
•

4° Manipulaties :

•
•

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

•

299530 299541 Manipulaties wegens aangeboren luxatie van
heup met of zonder narcose (exclusief het honorarium voor
de contentie) N 130

•

299552 299563 Manipulaties wegens aangeboren luxatie van
knie of wegensklompvoet, met of zonder narcose
(exclusief het honorarium voor de contentie) N 100

•

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 N 75
-

299736 299740 Van het onderste lidmaat, ongeacht het segment

of het aantal segmenten, met uitsluiting van het nemen van afgietsels
voor orthopedische zolen N 35
-

299773 299784 Nemen van een afgietsel van een stomp van het

onderste lidmaat, ongeacht het niveau van de amputatie N 35

