• 6. VOET EN TENEN :
•
•

1°. Beenderen en articulaties :
291815 291826 Bloedige behandeling van fractuur van calcaneus N
300

•

Gesloten of mini-open reductie en fixatie van een fractuur en/of
luxatie van de voetwortel of Lisfranc :

•

276791 276802 één been N 155

•

276813 276824 twee beenderen of meer via dezelfde incisie N
210

•

Open reductie en fixatie van een fractuur en/of luxatie van de
voetwortel of Lisfranc door verpenning of externe fixator :

•

276835 276846 één been N 210

•

276850 276861 twee beenderen of meer via dezelfde incisie N
260

•

Open reductie en fixatie van een fractuur en/of luxatie van de
voetwortel of Lisfranc door diepliggend materiaal (schroef of
plaat) :

•

276872 276883 één been N 310

•

276894 276905 twee beenderen of meer via dezelfde incisie N
365

•

292051 292062 Gesloten of mini-open reductie en fixatie van
middelvoetfractuur N 155

•

Open reductie en osteosynthese van middelvoetfractuur (pen, schroef
of plaat) :

•

276916 276920 één been N 210

•

292073 292084 twee beenderen of meer via dezelfde incisie N
260

•

292633 292644 Gesloten of mini-open reductie en fixatie van een
metatarsofalangeale en/of falangeale fractuur en/of luxatie N 155

•

Open reductie en fixatie van een metatarsofalangeale en/of falangeale
fractuur en/of luxatie :

•

276931 276942 één been N 155

•

292655 292666 twee beenderen of meer via dezelfde incisie N
180

•

291653 291664 Resectie van synostose van de achtervoet of resectie
van tarsale coalitie N 310

•

291992 292003 Wegnemen van exostose van Haglund met resectie
van de retrocalcaneale bursitis N 260

•

291933 291944 Gedeeltelijk of volledig wegnemen van een voetbeen
N 210

•

291513 291524 Mediotarsale artrodese N 365

•

291535 291546 Subtalaire artrodese N 310

•

291550 291561 Tibiotarsale artrodese N 415

•

291572 291583 Gelijktijdige mediotarsiale en subtalaire artrodese
(drievoudige artrodese) N 520

•

291594 291605 Gelijktijdige mediotarsale, subtalaire en tibiotalaire
artrodese N 570

•

276953 276964 Gelijktijdige subtalaire en tibiotalaire artrodese N 545

•

Artrodese van het Lisfranc-gewricht (tarsometatarsaal) :

•

292515 292526 één gewricht N 260

•

292530 292541 twee gewrichten N 310

•

276975 276986 drie gewrichten N 365

•

276990 277001 meer dan drie gewrichten N 390

•
•

Heelkundige behandeling van pseudartrosen :
292132 292143 één been van de achter- en/of middenvoet N
310

•

277012 277023 één been van de voorvoet met uitzondering van
de teen N 210

•
•

292670 292681 één teen N 100
291852 291863 Osteotomie van een been van de achter- en/of

middenvoet N 350
•

Metatarsofalangeale artroplastie of capsulectomie of synovectomie :

•

277034 277045 één straal N 100

•

277056 277060 meer dan één straal via dezelfde incisie N 150

•

292810 292821 Uitsnijden van een overtollig os scaphoideum N 75

•

292795 292806 Heelkundige behandeling van pathologieën van
de sesamoidea N 100

•

Heelkundige behandeling van klompvoet, equinovarus en/of varusvoet
:

•

291771 291782 Handeling(en) op de weke weefsels met
uitsluitend multipele capsulotomieën N 365

•

277071 277082 Handeling(en) op de weke weefsels met
multipele capsulotomieën gecombineerd met handelingen
op beenderen N 545

•

Heelkundige behandeling van een holvoet (pes
cavus/cavovarus/cavovalgus) :

•

279252 279263 door één afzonderlijke handeling op de weke
weefsels N 200

•

279274 279285 door meer dan één afzonderlijke handeling op
de weke weefsels N 365

•

279311 279322 door één osteotomie N 365

•

279333 279344 door verscheidene osteotomieën N 520

•

279296 279300 door multipele handelingen op de weke
weefsels en de beenderige weefsels N 570

•

Heelkundige behandeling van platvoet (pes
planus/planovalgus/planovalgus-abductus) :

•

279355 279366 door één afzonderlijke handeling op de weke
weefsels of arthrorisis door implantaat van voetwortelsinus
N 210

•

279370 279381 door meerdere handelingen op de weke
weefsels N 365

•

279392 279403 door één osteotomie N 365

•

279414 279425 door verscheidene osteotomieën N 520

•

279436 279440 door multipele handelingen op de weke
weefsels en de beenderige weefsels N 570

•
•

Heelkundige behandeling van hallux valgus of flexus :
277093 277104 door bunionectomie of falangeale osteotomie N
100

•

293333 293344 door een metatarsale osteotomie en handeling
op de weke weefsels N 270

•

277115 277126 door meer dan één osteotomie (metatarsaal of
falanx) en handeling op de weke weefsels N 300

•

293274 293285 door artroplastie N 250

•

293296 293300 door artrodese N 250

•

293311 293322 door peesplastie N 200

•

277130 277141 door tarsometatarsale artrodese gecombineerd
met een handeling op beenderen en/of de distale weke
weefsels N 290

•

Heelkundige behandeling van de hallux rigidus :

•

277152 277163 door afzonderlijke cheilectomie N 210

•

277174 277185 door cheilectomie en osteotomie (middelvoet of
falanx) N 310

•

277196 277200 door cheilectomie en meer dan één osteotomie
(middelvoet of falanx) N 365

•

277211 277222 door artrodese N 310

•

277233 277244 door artroplastie N 310

•

277255 277266 door totale prothese of interpositie van weefsel
N 365

•

293355 293366 Heelkundige behandeling van hallux varus met
inbegrip van de peestransplantaties en handeling op beenderen N
365

•

293370 293381 Heelkundige behandeling van quintus varus N 260

•

Heelkundige behandeling van hamerteen, klauwteen, supra- of
infraadductus en van metatarsalgie :

•

277270 277281 door peesverlenging en/of capsulectomie en/of
handelingen op beenderen op falanxen N 105

•

277292 277303 door peestransplantatie N 200

•

292154 292165 door afzonderlijke handeling op beenderige
weefsels (metatarsaal) N 155

•

292176 292180 door afzonderlijke handeling op beenderige
weefsels (metatarsaal) van twee stralen via dezelfde incisie
N 210

•

277314 277325 Handelingen op de beenderige weefsels en
handeling(en) op weke weefsels N 200

•

292353 292364 Handelingen op de beenderige weefsels en
handeling(en) op weke weefsels van twee stralen via
dezelfde incisie N 300

•

293414 293425 Verwijderen van exostose onder een nagel N 150

•

294792 294803 Supplement voor continue tractie met het oog op een
orthopedische heelkundige correctie van fracturen van de
onderste ledematen, verricht naar aanleiding van de
verstrekkingen aangeduid met de rangnummers 276570 - 276581,
279075 - 279086, 288853 - 288864, 288875 - 288886, 290474 290485, 290496 - 290500, 290533 - 290544 en 290570 - 290581
N 90

•

2° Pezen, ligamenten, slijmbeurzen :

•

294254 294265 Hechting van voetpees of wreefpees N 210

•

294416 294420 Verlengen of verkorten van een been- of voetpees met
uitzondering van hamertenen en klauwtenen N 200

•

294431 294442 Transplantatie van een voetpees met uitzondering van
hamertenen en klauwtenen N 260

•

294453 294464 Transplantatie van verscheidene voetpezen met
uitzondering van hamertenen en klauwtenen N 300

•

294291 294302 Hechten van achillespees, daarbij inbegrepen het
gebruik van de plantaris brevis N 260

•

294335 294346 Verlenging van achillespees N 260

•

294350 294361 Plastie van achillespees met tendineus, cutaan of
aponeurotisch materiaal N 365

•

279495 279506 Heelkundige behandeling van tendinose of van
peritendinitis van de achillespees door tenosynovectomie en/of
"peignage" N 210

•

294630 294641 Losmaken van aponeurose van voetzool N 200

•

294652 294663 Aponeurectomie van voetzool N 200

•

294674 294685 Uitsnijden van de voetzool-neurinoom N 200

•

294696 294700 Uitruimen van voetzool N 100

•

294711 294722 Vrijmaken van de nervus tibialis posterior of van de
vertakkingen ervan N 310

