
SCHOUDER EN HUMERUS  

 

• 1° Beenderen en articulaties : 

 

• 275236 275240 Bloedige behandeling van acromioclaviculaire luxatie via 

botfixatie en hechting van extrinsieke ligamenten N 260 

• 275251 275262 Bloedige behandeling van acromioclaviculaire luxatie via 

botfixatie en hechting van intrinsieke ligamenten, of via 

peesvertranspositie of ligamenteuze plastie of ent N 341 

• 277874 277885 Acromioclaviculaire artrotomie N 180 

• 275273 275284 Acromioclaviculaire artroplastie N 200 

• 283135 283146 Bloedige behandeling van sternoclaviculaire luxatie N 286 

• 277896 277900 Sternoclaviculaire artrotomie N 180 

• 283150 283161 Sternoclaviculaire artroplastie N 210 

• 283194 283205 Bloedige behandeling van scapulohumerale luxatie, anterieur 

of posterieur N 341 

• 275295 275306 Heelkundige behandeling van recidiverende anterieure of 

posterieure instabiliteit van de schouder, ongeacht de techniek N 450 

• 283253 283264 Scapulohumerale artrotomie N 210 

• 277911 277922 Scapulohumerale artroplastie N 235 

• 283290 283301 Scapulohumerale capsulectomie (met inbegrip van artrolysis 

voor frozen shoulder) N 310 

• 283312 283323 Scapulohumerale synovectomie N 300 

• 283334 283345 Cefale artroplastie van de schouder N 520 

• 286613 286624 Artroplastie via totale prothese van de schouder N 588 

• 277933 277944 Afzonderlijke vervanging van een insert in polyethyleen van 

een totale schouderprothese N 285 

• 277955 277966 Vervanging van een component van een totale 

schouderprothese (behalve polyethyleen) N 750 

• 286635 286646 Totale vervanging van een totale schouderprothese N 850 

• 283356 283360 Scapulohumerale artrodese N 570 



• 283415 283426 Scapulohumerale resectie N 415 

• 283474 283485 Bloedige behandeling van een fractuur van de clavicula N 

200 

• 283511 283522 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van de 

clavicula N 260 

• 283533 283544 Osteotomie van de clavicula, ongeacht het type of niveau N 

235 

• 283496 283500 Reiniging van de clavicula wegens kwaadaardige callus N 

130 

• 283614 283625 Gedeeltelijke resectie van de clavicula N 210 

• 283651 283662 Bloedige behandeling van een extra-articulaire fractuur van 

de scapula N 310 

• 275310 275321 Bloedige behandeling van een intra-articulaire fractuur van 

de scapula N 465 

• 277970 277981 Heelkundige behandeling van een pseudoartrose van de 

scapula (hals-gewrichtskom) N 520 

• 277992 278003 Osteotomie van gewrichtskom van de scapula N 465 

• 283695 283706 Acromioplastie N 200 

• 283710 283721 Acromionectomie of resectie van een acromiaalbeen N 210 

• 283732 283743 Gedeeltelijke resectie van de scapula N 210 

• 278014 278025 Heelkundige behandeling van schouderverlammingen als 

gevolg van een perifeer zenuwstelselletsel (handelingen op de weke 

weefsels en de beenderen) N 595 

• 275332 275343 Gesloten of mini-open reductie en osteosynthese door 

percutane verpenning van fractuur of luxatie-fractuur van het bovenste 

uiteinde van de humerus N 260 

• 275354 275365 Open reductie en osteosynthese van fractuur van de 

tuberositae van de humeruskop N 33 

• 275376 275380 Open reductie en osteosynthese van fractuur of 

fractuurluxatie van de kop of de hals van de humerus N 415 

• 278036 278040 Bloedige behandeling van fractuur van het bovenste uiteinde 



van de humerus door cefale artroplastie N 595 

• 283850 283861 Bloedige behandeling van fractuur van de diafyse van de 

humerus N365 

 

• 2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen : 

 

• Heelkundige behandeling van een ruptuur van het rotatorenkapsel, ongeacht 

de techniek : 

• 287011 287022 door debridering - arthrolysis - deltoideflap N 300 

• 276076 276080 door rechtstreeks herstel van een of meerdere pezen N 

380 

• 276091 276102 Tenotomie van het lange gedeelte van de tweehoofdige 

armspier geassocieerd met één van de verstrekkingen aangeduid met de 

rangnummers 287011-287022, 276076- 276080 N 25 

• 276113 276124 Tenodesis van het lange gedeelte van de tweehoofdige 

armspier geassocieerd met één van de verstrekkingen aangeduid met de 

rangnummers 287011-287022, 276076- 276080 N 50 

• 276135 276146 Acromioclaviculaire resectie geassocieerd met één van de 

verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 287011- 287022, 

276076-276080 N 50 

• 276150 276161 Hechting van labrum glenoïdale geassocieerd met één van de 

verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 287011- 287022, 

276076-276080 N 50 

• 276172 276183 Transpositie van lokale musculotendineuze flap of ent 

geassocieerd met één van de verstrekkingen aangeduid met de 

rangnummers 287011-287022, 276076-276080 N 50 

• De vestrekkingen aangeduid met de rangnummers 276091-276102, 276113-

276124, 276135-276146, 276150-276161, 276172-276183 zijn 

cumuleerbaar tegen 100 % met de verstrekkingen aangeduid met de 

rangnummers 287011-287022, 276076-276080. 

• De vestrekkingen aangeduid met de rangnummers 276091-276102, 276113-



276124, 276135-276146, 276150-276161, 276172-276183 zijn niet 

onderling cumuleerbaar. 

• Heelkundige behandeling van een ruptuur, tenosynovitis of luxatie van de 

pees van het lange gedeelte van de tweehoofdige armspier, ongeacht de 

techniek : 

• 287033 287044 door tenotomie N 210 

• 276194 276205 door tenodesis N 300 

• Heelkundige behandeling van superior labrium letsel (SLAP-letsel) : 

• 278530 278541 door tenotomie N 210 

• 278552 278563 door tenodese N 310 

• 278574 278585 door hechting N 465 

• 287070 287081 Musculotendineuze transfers naar de schouder (grote ronde 

armspier-of grote borstspier-of grote rugspier) N 465 

• Heelkundige behandeling van calcificerende tendinitis van het kapsel door 

verwijdering van de calcificaties : 

• 287092 287103 zonder acromioplastie N 260 

• 276216 276220 met acromioplastie N 365 

• Uitsnijden van subacromiodeltoïde bursitis : 

• 287114 287125 zonder acromioplastie N 210 

276231 276242 met acromioplastie N 310	


