• 3. ONDERARM – POLS - VINGERS
•
•

1° Beenderen en articulaties :
284491 284502 Bloedige behandeling van een luxatie-fractuur van
Monteggia of van Galeazzi N 365

•

275494 275505 Gesloten of mini-open reductie en osteosynthese van
fractuur van een been van de onderarm door percutane
verpenning of externe fixator, ongeacht het niveau N 210

•

275516 275520 Gesloten of mini-open reductie en osteosynthese van
fractuur van de twee beenderen van de onderarm door percutane
verpenning of externe fixator, ongeacht het niveau N 310

•

275531 275542 Open reductie en osteosynthese van fractuur van een
been van de onderarm (diepliggend materiaal); ongeacht het
niveau N 310

•

275553 275564 Open reductie en osteosynthese van fractuur van de
twee beenderen van de onderarm (diepliggend materiaal),
ongeacht het niveau N 415

•

275575 275586 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van
een been van de onderarm, ongeacht het niveau N 365

•

284631 284642 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van
de twee beenderen van de onderarm, ongeacht het niveau N 520

•

275590 275601 Osteotomie van een been van de onderarm, ongeacht
het type en/of het niveau N 415

•

284690 284701 Osteotomie van de twee beenderen van de onderarm
ongeacht het type en/of het niveau N 541

•

284852 284863 Diafysaire resectie van een been van de onderarm
zonder reconstructie N 200

•

284874 284885 Diafysaire resectie van een been van de onderarm met
verlies van de continuïteit en lokale reconstructie N 400

•

286370 286381 Diafysaire resectie van de twee beenderen van de

onderarm met verlies van de continuïteit en lokale reconstructie N
600
•

284955 284966 Verwijderen van synostose van de onderarm N 415

•

285036 285040 Falangisatie van beide beenderen van de onderarm N
500

•

284896 284900 Resectie van distaal uiteinde van de ulna N 150

•

284911 284922 Resectie van processus styloideus radii N 150

•

278176 278180 Vervanging van distaal uiteinde van de ulna door een
prothese N 400

•

278191 278202 Artrodese van het distale radioulnale gewricht N 300

•

278213 278224 Radiocarpale artroplastie door prothese (met inbegrip
van de resectie van de eerste straal) N 400

•

278235 278246 Artroplastie door totale prothese van de pols
(radiometacarpaal) N 540

•

278250 278261 Afzonderlijke vervanging van een insert in
polyethyleen van een totale prothese van de pols N 285

•

278272 278283 Vervanging van een component van een totale
prothese van de pols (behalve polyethyleen) N 750

•

278294 278305 Totale vervanging van een totale prothese van de pols
N 925

•

285051 285062 Osteosynthese van fractuur van handwortelbeen N 250

•

285073 285084 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van
handwortelbeen N 350

•

278316 278320 Osteotomie van een handwortelbeen N 300

•

285154 285165 Totaal of gedeeltelijk wegnemen van een
handwortelbeen N 200

•

285176 285180 Vervanging van een handwortelbeen door prothese N
300

•

285191 285202 Bloedige behandeling van een luxatie van
handwortelbeen N 200

•

285213 285224 Bloedige behandeling van perilunaire luxatie van

handwortel N 372
•

285235 285246 Artrotomie van de pols N 150

•

285250 285261 Synovectomie van de pols N 225

•

285272 285283 Arthroplastie van pols N 300

•

285294 285305 Artrodese van de pols en/of intracarpale artrodese N
350

•

285331 285342 Resectie van de eerste straal van de
handwortelbeentjes N 350

•

Heelkundige behandeling van rhizartrose via :

•

275612 275623 Trapezectomie N 200

•

285714 285725 Trapezectomie en ligamentoplastie of plaatsing
van een spacer N 250

•
•

285736 285740 Artrodese N 300
275634 275645 Vervanging door een totale prothese van het
trapezometacarpaal gewricht N 440

•

275656 275660 Gesloten of mini-open reductie en osteosynthese van
fractuur van een handbeen (middelhandsbeen-falanx) door
percutane verpenning of externe fixator N 125

•

285390 285401 Gesloten reductie en osteosynthese van fractuur van
ten minste twee aangrenzende middelhandsbeenderen door
transversale verpenning N 150

•

275671 275682 Open reductie en osteosynthese (diepliggend
materiaal) van fractuur van een handbeen N 250

•

275693 275704 Open reductie en osteosynthese door verpenning van
fractuur van twee handbeenderen via dezelfde incisie N 175

•

275715 275726 Open reductie en osteosynthese (diepliggend
materiaal) van fractuur van twee handbeenderen via dezelfde
incisie N 350

•

285670 285681 Bloedige behandeling van een luxatie van een
carpometacarpale of metacarpofalangeale articulatie N 200

•

285692 285703 Bloedige behandeling van een luxatie van

verscheidene carpometacarpale of metacarpofalangeale
articulaties via dezelfde incisie N 300
•

275730 275741 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van
een handbeen N300

•

275752 275763 Osteotomie van een handbeen N 350

•

278331 278342 Artrodese van een carpometacarpaal gewricht N 250

•

278353 278364 Artrodese van meerdere carpometacarpale gewrichten
via dezelfde incisie N 300

•

285751 285762 Intermetacarpale artrodese N 250

•

285972 285983 Bloedige behandeling van een luxatie van een vinger
N 125

•

275774 275785 Artrotomie van een articulatie van een vinger N 100

•

275796 275800 Artrotomie van verscheidene articulaties van de
vingers via dezelfde incisie N 125

•

275811 275822 Synovectomie van een articulatie van een vinger N
150

•

275833 275844 Synovectomie van verscheidene articulaties van de
vingers via dezelfde incisie N 250

•

275855 275866 Arthrolysis van een articulatie van een vinger N 200

•

275870 275881 Arthrolysis van verscheidene articulaties van de
vingers via dezelfde incisie N 300

•

275892 275903 Artroplastie van de articulatie van een vinger N 150

•

275914 275925 Artroplastie van verscheidene articulaties van de
vingers via dezelfde incisie N 250

•

275936 275940 Artrodese van een articulatie van een vinger N 200

•

275951 275962 Artrodese van verscheidene articulaties van de vingers
via dezelfde incisie N 300

•

275973 275984 Vervanging van de articulatie van een vinger door een
prothese N350

•

275995 276006 Vervanging van verscheidene articulaties van de
vingers door een prothese via dezelfde incisie N 500

•

278375 278386 Transfer van een articulatie van een vinger N 350

•

278390 278401 Amputatie van een vinger, ongeacht het niveau, met
een plaatselijke bedekkende flap N 250

•

278412 278423 Reconstructie van een straal van de hand door
translocatie van een lange vinger N 450

•

278434 278445 Resectie van een straal van de hand (type small hand)
N 300

•

285633 285644 Falangisatie van het eerste middelhandsbeen N 300

•

285655 285666 Pollicisatie van een vinger N 500

•

278456 278460 Centralisatie of radialisatie van de pols (radial club
hand) N 500

•

278471 278482 Behandeling van een duplicatie van de duim
(uitgezonderd eenvoudige resectie) N 500

•

278493 278504 Behandeling van een cleft hand, ongeacht de techniek
N 500

•

Behandeling van een syndactylie (met inbegrip van een huident) :

•

276010 276021 via heelkunde van weke weefsels N 350

•

276032 276043 via heelkunde van weke en beenderige weefsels
N 400

•

276054 276065 Syndactylie tussen duim en wijsvinger N 500

•

278515 278526 Verlenging van een vinger via distractie of beenent N
300

•
•

2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen :
287254 287265 Losmaken van de flexoren van de onderarm wegens
sekwellen van logesyndroom N 600

•

Peestransplantaties aan de onderarm of de hand :

•

276275 276286 van één pees N 210

•

276290 276301 van twee pezen N 310

•

276312 276323 van drie pezen of meer N 415

•

Hechting van de buigpezen van de pols of de hand :

•

287431 287442 van één pees N 250

•

287453 287464 van twee pezen N 300

•

287475 287486 van drie pezen N 350

•

276334 276345 van vier pezen N 400

•

276356 276360 van vijf pezen N 450

•

276371 276382 van zes pezen of meer N 500

•

Hechting van de strekpezen van de pols of de hand :

•

287490 287501 van één pees N 200

•

287512 287523 van twee pezen N 250

•

287534 287545 van drie pezen N 300

•

276393 276404 van vier pezen N 350

•

276415 276426 van vijf pezen N 400

•

276430 276441 van zes pezen of meer N 450

•

Herstellen van de continuïteit van de pezen van de pols of de hand
door ent of prothese :

•

287630 287641 van één pees N 300

•

287652 287663 van twee pezen N 400

•

287674 287685 van drie pezen of meer N 500

•

278876 278880 Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de
pols en de hand waaronder hechting van een zenuw N 155

•

278891 278902 Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de
pols en de hand waaronder hechting van twee of meer zenuwen N
225

•

278913 278924 Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de
pols en de hand waaronder hechting van een slagader N 200

•

278935 278946 Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de
pols en de hand waaronder hechting van een slagader en een
zenuw N 250

•

278950 278961 Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de
pols en de hand waaronder hechting van een slagader en twee of

meer zenuwen N 325
•

Onder "Behandeling van complexe wonden ter hoogte van de pols en
de hand" wordt een reconstructieve heelkunde voor traumatische
letsels van verschillende weefsels begrepen, die ten minste de
reconstructie van een pees omvat.

•

Het basisprincipe van de tarifering is dat er rekening wordt gehouden
met het peesletsel, ongeacht of het om een flexor voor de
palmairenzijde of een extensor voor de rugzijde gaat, en dat aan
de tarifering de reconstructie van de andere elementen die hierbij
betrokken zijn wordt toegevoegd. Een osteosynthese uitgevoerd
in dit kader mag bovendien aangerekend worden aan vijftig
procent van de waarde van de overeenkomstige verstrekking.

•

278655 278666 Ontzenuwing van de pols N 250

•

278670 278681 Hechting van ligamenten van de pols (met inbegrip
van capsulodesis) N 300

•

278692 278703 Plastie van ligamenten van de pols (peestranspositievrije ent) N 400

•

278714 278725 Articulaire ontzenuwing of sympathectomie ter hoogte
van een vinger N 200

•

278736 278740 Hechting van ligamenten van een articulatie van een
vinger N 200

•

278751 278762 Plastie van ligamenten van een articulatie van een
vinger N 250

•
•

Behandeling van de ziekte van Dupuytren (met inbegrip van huident) :
276452 276463 Heelkundige correctie van de retractie van de
metacarpofalangeale of interfalangeale articulatie N 200

•

276474 276485 Heelkundige correctie van de retractie van de
metacarpofalangeale en interfalangeale articulatie van één
straal N 350

•

276496 276500 Heelkundige correctie van de retractie van de
metacarpofalangeale en interfalangeale articulatie van twee

stralen N 450
•

276511 276522 Heelkundige correctie van de retractie van de
metacarpofalangeale en interfalangeale articulatie van drie
of meer stralen N 550

•

287696 287700 Heelkundige behandeling van knipmesvinger N 105

•

287711 287722 Heelkundige behandeling van de ziekte van De
Quervain N 125

•

287733 287744 Tenolysis van de flexoren N 250

•

287755 287766 Tenolysis van de extensoren N 200

•

287770 287781 Refectie van trochlea van vingerpees N 200

•

287792 287803 Extirpatie van synoviacyste aan de rugzijde van de
pols N 100

•

287814 287825 Extirpatie van synoviacyste aan de handpalmzijde van
de pols N 150

•

287836 287840 Vrijmaken van handwortelkanaal, ongeacht de
techniek N 200

•

278773 278784 Vrijmaken van het kanaal van Guyon N 200

•

278832 278843 Tenosynovectomie van de extensoren N 200

•

278854 278865 Tenosynovectomie van de flexoren, behalve voor het
vrijmaken van handwortelkanaal N 225

•

287851 287862 Hechting van nagelbed N 100

•

276533 276544 Reconstructie van nagelbed door ent N 150

•

287932 287943 Herstellen van de digitale gevoeligheid door
transplantatie van een gesteelde huidflap N 350

•

288035 288046 Resectie van digitopalmaire peesscheden N 300

•

288050 288061 ° Insnijden en draineren van een panaritium van een
vinger N 50

•

288072 288083 Insnijden en draineren van handflegmon N 150

•

276555 276566 Insnijden en draineren van digitopalmaire peesscheden
N 200

•
•

3° Reïmplantatie na volledige sectie :
Reïmplantatie na volledige sectie : ze impliceert de reconstructies van
alle elementen : vasculaire, beender-, musculotendineuze, huiden eventueel zenuwelementen :

•

288315 288326 van de arm N 1250

•

288330 288341 van de onderarm N 1250

•

288352 288363 van de hand N 1250

•

288374 288385 van de middelhand (volledige transversale
sectie) N 1250

•
•

288396 288400 van een vinger N 800
288411 288422 Enten van een teen op een metacarpale hand met nog
slechts één vinger, voor de reconstructie van een greep N 1250

•

288433 288444 Enten van twee tenen op een metacarpale hand voor
reconstructie van een greep N 1667

De verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 288315 - 288326, 288330 288341, 288352 - 288363, 288374 - 288385, 288396 - 288400, 288411 - 288422 en
288433 - 288444 omvatten de manipulaties voor het bewaren van het doorgesneden lid
met het oog op reïmplantatie.

