
025 herstel defect met microvasculaire vrije huid / spier / bot-lap 039046 Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied, bij
039047 Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebie  
039044 Eenvoudige vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bijvoorbeeld een vinger.
039045 Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
039054 Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, zonder prothese.
039027 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.
039028 Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
034112 Extirpatie van een gedeelte van de tong.

015 verwonding waarvoor microvasculaire vrije lap transplantatie, multipele axiale lappen, uitgebreid composit gelaatstrauma 039046 Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied, bij
024 herstel defect met microvasculaire vrije huid/spierlap, of multipele axiale lappen 039047 Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebie  
036 excisie tumoren met microvasculaire vrije lap, of multipele axiale lappen 039044 Eenvoudige vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bijvoorbeeld een vinger.

039045 Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
038908 Operatieve verwijdering van gezwellen door middel van Moh's chirurgie.
038909 Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.
038911 Operatieve verwijdering van gezwellen uitgaande van de cutis, de subcutis en/of het onderhuids vet- en bindweefsel of het verwijderen van corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, he   
038912 Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
039054 Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, zonder prothese.
039027 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.
039028 Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
039030 Transplantatie van derma en/of vet.
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
034112 Extirpatie van een gedeelte van de tong.

014 verwonding in FG >3%, of waarvoor axiale lap transpositie, uitgebreid gelaatstrauma 039015 Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeer-verw
023 herstel defect w.o. in FG >3% of sluiten defect met axiale lap transp., incl. evt. verw. TE 038941 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
035 excisie tumoren / PW met axiale lap transpositie, excisie met vriescoupe, > 5 maligne tumoren, grote tumoren / PW > 10% 038942 Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
044 brandwonden transplantatie w.o. in FG >3%,  (voor secundaire correcties zie ad 02_) 038943 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
073 pre-fabricatie grote lap, of complexe lap 038911 Operatieve verwijdering van gezwellen uitgaande van de cutis, de subcutis en/of het onderhuids vet- en bindweefsel of het verwijderen van corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, he   

038912 Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039014 Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
038908 Operatieve verwijdering van gezwellen door middel van Moh's chirurgie.
038909 Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.
038999 Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.
038986 Voorsnijden (pre-fabricatie) lap met aanpassing van meerdere weefseltypen.
038397 Ernstige zaag-of snijverwondingen met (sub)totale amputatie van twee vingers of van twee stralen van de hand, waarbij letsels van verschillende weefselstructuren microchirurgisch moeten  
038398 Ernstige zaag-of snijverwondingen met (sub)totale amputatie van drie of meer vingers of drie of meer stralen van de hand of (sub)totale doorsnijding van de volaire zijde van de pols waarbij  
039028 Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
039027 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.
039045 Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
039046 Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied, bij
039047 Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebie  
039025 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/of oesophagus.
039030 Transplantatie van derma en/of vet.
032360 Verwijdering van een branchiogene cyste of glomustumor.
032361 Verwijdering van een mediane halscyste of halsfistel.
034112 Extirpatie van een gedeelte van de tong.

DIAGNOSE ZORGACTIVITEIT
Groep 1 - Algemeen: complexe vrije lap - diagnose Groep 1 - Algemeen: complexe vrije lap

Groep 2 - Algemeen: vrije lap & multiple axiale lappen - diagnose Groep 2 - Algemeen: vrije lap & multiple axiale lappen

Groep 3 - Algemeen: reconstructie zeer groot - diagnose Groep 3 - Algemeen: reconstructie zeer groot



505 herstel defect/tekort niet in FG, waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of sluiten defect/tekort w.o. in FG 1-3%, incl. evt. verwijd  038999 Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.
506 littekencorrectie niet in FG, waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of littekencorrectie w.o. in FG 1-3% 039014 Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
055 dermolipectomie bovenbeen enkel- of dubbelzijdig 039017 Dermolipectomie van het bovenbeen.
063 liposuctie combinatie 2 regio's bdz. 039056 Liposuctie van het submentale gebied.
064 liposuctie combinaties 3 of meer regio's bdz. 039057 Liposuctie van de regio pectoralis.
065 lipofilling niet-FG 039083 Liposuctie van de buikhuid.
066 lipofilling FG 039058 Liposuctie van het onderbeen.
074 inductie weefselgroei 039059 Liposuctie van de onderarm.
022 herstel defect niet in FG, waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of sluiten defect w.o. in FG 1-3%, incl. evt. verwijderen TE 039088 Liposuctie van het trochantergebied, de heup en/of de bil.

039089 Liposuctie van de mediala zijde van de knie en/of binnenzijde van het bovenbeen of de lende of de flank.
039030 Transplantatie van derma en/of vet.
039033 Transpositie van derma en/of vet.
039000 Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.
039001 Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.
039015 Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeer-verw
039025 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/of oesophagus.
038941 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
038942 Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
038943 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
039028 Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
039027 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.
039013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039029 Inbrengen tijdelijke prothese voor weefselexpansie (i.e. tissue expander).
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
032360 Verwijdering van een branchiogene cyste of glomustumor.
032361 Verwijdering van een mediane halscyste of halsfistel.
034112 Extirpatie van een gedeelte van de tong.
039031 Transplantatie van fascie.
039032 Transplantatie van bot of kraakbeen.
039035 Transpositie van bot of kraakbeen.

027 herstel defect met Tissue Expander(s), betreft inbrengen TE(s) en alle inspuitingen 039029 Inbrengen tijdelijke prothese voor weefselexpansie (i.e. tissue expander).

Groep 4 - Algemeen: reconstructie groot - diagnose Groep 4 - Algemeen: reconstructie groot

Groep 79 - Algemeen: inbrengen tissue expander - diagnose Groep 79 - Algemeen: inbrengen tissue expander



013 verwonding niet in FG waarvoor transpositie of transplantatie >3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling 1-3%, necrotectomie    038941 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
026 herstel contourdefect met kunststof implantaat (bv trechterborst) 038942 Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
037 nacorrectie na tumorresectie en herstel met axiale of vrije lap na bovenstaande 038943 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
513 excisie maligne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie in FG 1-3% of niet in FG >3%, 2-5 maligne tumoren 038999 Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.
514 excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, meer dan 10 benigne tumoren / naevi 039014 Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
054 dermolipectomie bovenarm enkel of dubbelzijdig 038417 Herstel contourdefect thorax, Ravitch procedure (zie 038418 voor Nuss procedure, 038419 voor siliconenimplantaat).
061 liposuctie hals, epigastrio, buik 039046 Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied, bij
062 liposuctie armen, bovenbenen heupen, trochanteren, billen, knieen, onderbenen 039047 Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebie  
071 lysis gesteelde lap, pre-ciscie van lap, pre-operatief ligeren vaten 039045 Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
034 excisie benigne tumoren / PW waarvoor transpositie of transplantatie >3% niet in FG, idem voor maligne tumor in FG 1-3% of niet in            038911 Operatieve verwijdering van gezwellen uitgaande van de cutis, de subcutis en/of het onderhuids vet- en bindweefsel of het verwijderen van corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, he   

038912 Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
038998 Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.
038908 Operatieve verwijdering van gezwellen door middel van Moh's chirurgie.
038909 Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.
039016 Dermolipectomie van de bovenarm.
039056 Liposuctie van het submentale gebied.
039057 Liposuctie van de regio pectoralis.
039083 Liposuctie van de buikhuid.
039058 Liposuctie van het onderbeen.
039059 Liposuctie van de onderarm.
039088 Liposuctie van het trochantergebied, de heup en/of de bil.
039089 Liposuctie van de mediala zijde van de knie en/of binnenzijde van het bovenbeen of de lende of de flank.
039024 Lysis van een 'transpositie'-lap.
039028 Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
039027 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.
039013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039044 Eenvoudige vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bijvoorbeeld een vinger.
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
039000 Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.
039001 Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.
039030 Transplantatie van derma en/of vet.
038419 Herstel contourdefect thorax d.m.v. subcutaan inbrengen siliconenimplantaat (zie 038417 voor Ravitch procedure, 038418 voor Nuss procedure).
032360 Verwijdering van een branchiogene cyste of glomustumor.
032361 Verwijdering van een mediane halscyste of halsfistel.
034112 Extirpatie van een gedeelte van de tong.
039031 Transplantatie van fascie.
039032 Transplantatie van bot of kraakbeen.
039035 Transpositie van bot of kraakbeen.
036690 Implantatie testisprothese.

043 brandwonden transplantatie niet in FG >3%, of 1-3% w.o. in FG of huid-dermistransplantatie 038998 Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.
051 dermabrasie, peeling, laserbehandeling < 1% per behandeling 038999 Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.
052 dermabrasie, peeling, laserbehandeling > 1% per behandeling 039073 Abrasie van huidgebied kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak.
072 pre-fabricatie kleine lap 039071 Abrasie van huidgebied groter dan 1% van het lichaamsoppervlak.

038985 Voorsnijden (pre-fabricatie) lap met aanpassing van 1 weefseltype.
039014 Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039045 Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
039046 Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied, bij
039047 Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebie  
039000 Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.
039001 Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
039013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039044 Eenvoudige vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bijvoorbeeld een vinger.
039660 Dermatologische behandeling met laser: tot ongeveer 1/2 % van het lichaamsoppervlak (4 x 5 cm), onder locale anesthesie.
039661 Dermatologische behandeling met laser: tussen 1/2 en 1 % van het lichaamsoppervlak, onder locale of algehele anesthesie.
039662 Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het lichaamsoppervlak, onder algehele anesthesie.
039080 Dermatografie (tatouage bij bijvoorbeeld tepelhofreconstructie, littekencorrectie, kleurafwijkingen huid).
032360 Verwijdering van een branchiogene cyste of glomustumor.
032361 Verwijdering van een mediane halscyste of halsfistel.
034112 Extirpatie van een gedeelte van de tong.
039031 Transplantatie van fascie.
039032 Transplantatie van bot of kraakbeen.
039035 Transpositie van bot of kraakbeen.

Groep 5 - Algemeen: reconstructie matig groot

Groep 6 - Algemeen: reconstructie gemiddeld - diagnose Groep 6 - Algemeen: reconstructie gemiddeld

Groep 5 - Algemeen: reconstructie matig groot - diagnose



503 herstel defect/tekort niet in FG, waarvoor transpositie of transplantatie 1-3%, of sluiten defect w.o. in FG <1%, dogear correcties, inc    039019 Dermolipectomie borsten of buik (dogearcorrectie).
504 littekencorrectie niet in FG, waarvoor transpositie of transplantatie 1-3%, of littekencorrectie w.o. in FG <1%, dogear correcties 038998 Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.
053 tatouage, dermatografie per behandeling 039080 Dermatografie (tatouage bij bijvoorbeeld tepelhofreconstructie, littekencorrectie, kleurafwijkingen huid).
021 herstel defect niet in FG, waarvoor transpositie of transplantatie 1-3%, of sluiten defect w.o. in FG <1%, dogear correcties, incl. evt. v  038890 Verbeteren stomp van kleine ledematen.

039014 Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039028 Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
039027 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.
039001 Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
039000 Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.
032360 Verwijdering van een branchiogene cyste of glomustumor.
032361 Verwijdering van een mediane halscyste of halsfistel.
034112 Extirpatie van een gedeelte van de tong.
039031 Transplantatie van fascie.
039032 Transplantatie van bot of kraakbeen.
039035 Transpositie van bot of kraakbeen.

011 verwonding niet in FG, waarvoor transpositie / transplantatie< 1%, wondtoilet / hechten / plakken, kleine necrotectomie 038941 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
012 verwonding niet in FG, waarvoor transpositie of transplantatie 1-3%, of verwonding in FG waarvoor behandeling <1%, grote necrote   038942 Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
501 defect/tekort niet FG met transpositie of transplantatie < 1%,  incl. evt.verwijderen TE 038943 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
502 littekencorrectie niet FG met transpositie of transplantatie < 1% 038998 Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.
511 maligne tumor in FG waarvoor transp. of transpl. <1% 038911 Operatieve verwijdering van gezwellen uitgaande van de cutis, de subcutis en/of het onderhuids vet- en bindweefsel of het verwijderen van corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, he   
512 excisie benigne tumor / PW en transpositie of transplantatie 1-3% niet in FG, of, 4-10 naevi w.o. in FG 038908 Operatieve verwijdering van gezwellen door middel van Moh's chirurgie.
041 brandwonden transplantatie  <1% niet in FG 038909 Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.
042 brandwonden transplantatie 1-3% niet in FG, of transplantatie w.o.in FG <1% 038912 Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
020 herstel defect niet FG met transpositie of transplantatie < 1%,  incl. evt.verwijderen TE 038890 Verbeteren stomp van kleine ledematen.
033 excisie benigne tumor / PW en transpositie of transplantatie 1-3% niet in FG, of maligne tumor in FG waarvoor transp. of transpl. <1      039000 Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.

039001 Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
039013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039029 Inbrengen tijdelijke prothese voor weefselexpansie (i.e. tissue expander).
032360 Verwijdering van een branchiogene cyste of glomustumor.
032361 Verwijdering van een mediane halscyste of halsfistel.
034112 Extirpatie van een gedeelte van de tong.
039031 Transplantatie van fascie.
039032 Transplantatie van bot of kraakbeen.
039035 Transpositie van bot of kraakbeen.

507 abces drainage, kleine necrotectomie 038853 (Poli-)klinische behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegome, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en pe
508 excisie 1-3 benigne tumoren / naevi niet in FG, littekencorrectie niet FG met transpositie of transplantatie < 1% 038911 Operatieve verwijdering van gezwellen uitgaande van de cutis, de subcutis en/of het onderhuids vet- en bindweefsel of het verwijderen van corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, he   
509 mal. tumor niet in FG 038912 Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
510 excisie 1-3 ben. tumoren / naevi w.o. in FG of 4-10 niet in FG 031515 Verwijderen aandoening ooglid zonder reconstructie (zie code 031516 voor verwijderen of correctie aandoening ooglid inclusief reconstructie).
031 039000 Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.
032 039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.

039031 Transplantatie van fascie.
039032 Transplantatie van bot of kraakbeen.
039035 Transpositie van bot of kraakbeen.

187 monoblok osteotomie of mediane faciotomie 038019 Mediane faciotomie.
038021 Fronto-faciale advancement (monoblock osteotomie).

Groep 8 - Algemeen: reconstructie klein

Groep 9 - Algemeen: eenvoudige ingreep - diagnose Groep 9 - Algemeen: eenvoudige ingreep

Groep 14 - Gelaat: craniofaciaal zeer groot - diagnose Groep 14 - Gelaat: craniofaciaal zeer groot

Groep 7 - Algemeen: reconstructie matig klein - diagnose Groep 7 - Algemeen: reconstructie matig klein

Groep 8 - Algemeen: reconstructie klein - diagnose



182 reconstructie schedeldak en/of orbita, enkel-of dubbelzijdig dmv bottranspositie 030206 Plastische reconstructie schedeldak met/zonder craniaal deel orbita.
184 Le Fort II of III of osteotomie en+/- distractie 038027 Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II.
185 reconstructie met ongevasculariseerd weefsel van schedel, orbita, neus, mandibula 038028 Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III.
186 reconstructie met gevasculariseerd weefsel van schedel, orbita, neus, mandibula 030208 Cranioplastiek m.b.v. vrij bot transplantaat.

030832 Reconstructie orbita m.b.v. vrij bot transplantaat.
038007 Verlengen mandibula met vrij bottransplantaat.
030207 Cranioplastiek m.b.v. gevasculariseerd bot transplantaat.
030831 Reconstructie orbita m.b.v. gevasculariseerd bot transplantaat.
038008 Verlengen mandibula met vrij gevasculariseerd bottransplantaat.
038009 Verlengen mandibula middels distractie osteogenese.
038023 Bovenkaaksverbredingsosteotomie.
038039 Zygoma osteotomie.
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039014 Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039025 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/of oesophagus.
039045 Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
030803 Operatieve decompressie van de orbita.
030821 Exenteratio orbitae.

193 continuiteitsherstel n. facialis met transplantaat, cross-face zenuw- transplant., jump anast. 030443 Cross face zenuwtransplantatie.
194 facialisreconstructie met microvasculaire spierlap transplantatie 030444 Jump anastomose nervus hypoglossus - nervus facialis.

030458 Reconstructie van grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.
039036 Vrij spiertransplantaat, gevasculariseerd met zenuwaansluiting.
039025 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/of oesophagus.
039045 Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
030467 Transpositie van zenuw.

163 oorreconstructie bij agenesie per fase 031730 Reconstructie oorschelp met autoloog weefsel (Nagata procedures).
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039035 Transpositie van bot of kraakbeen.

183 Le Fort I 038024 Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort I.
181 alloplastische reconstructie schedel 038039 Zygoma osteotomie.

030205 Plastiek van schedeldefect met homoloog transplantaat of alloplastisch materiaal, zonder duratransplantaat.
030206 Plastische reconstructie schedeldak met/zonder craniaal deel orbita.

121 facelift enkel of dubbelzijdig 039072 Facelift, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals.
122 facelift + halslift en/of voorhoofdslift 039077 Rhytidectomie van het gehele voorhoofd.

039106 Endoscopische voorhoofdslift - wenkbrauwlift.
039069 Hechten en reven platysma (platysmaplastiek).

164 correctie congenitale oorafwijking, cupears enkel- of dubbelzijdig 031740 Plastische correctie van de oorschelp bij cup ear of lop ear deformiteit.
171 primaire lipsluiting / fusie incl. neuscorrectie enkel of dubbelzijdig 039049 Primaire behandeling van congenitale lipspleten.
172 secundaire lip- en/of neus / columella correctie enkel of dubbelzijdig 038980 Secundaire neus/columella correctie bij behandeling congenitale lipspleet.
173 palatorafia anterior, of posterior of totalis 039048 Secundaire lip correctie bij behandeling congenitale lipspleet.
174 pharynxplastiek 034140 Primaire behandeling van gehemeltespleten in het voorste gedeelte van het palatum.
176 sluiten fistel palatum met locale transpositie 034141 Primaire behandeling van gehemeltespleten in het achterste gedeelte van het palatum.
192 continuiteitsherstel n. facialis zonder transplantaat 039052 Pharyngoplastiek.
195 facialisreconstructie met transpositie temporalis spier-fascielap 034142 Sluiten palatumfistel.

030446 Primair hechten grotere (plexus/stam o.a. medianus) zenuw.
030453 Secundair hechten grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw.
039037 Transpositie m. temporalis spier-fascielap.
039025 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/of oesophagus.
032072 Uitgebreide bloedige repositie bij verse septumfractuur. Onder uitgebreid wordt verstaan het mobiliseren, corrigeren en zonodig implanteren van kraakbeen.
039036 Vrij spiertransplantaat, gevasculariseerd met zenuwaansluiting.
030451 Secundair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.
030458 Reconstructie van grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.

Groep 18 - Gelaat: craniofaciaal kleiner

Groep 19 - Gelaat: facelift - diagnose Groep 19 - Gelaat: facelift

Groep 21 - Gelaat: correctie groot - diagnose Groep 21 - Gelaat: correctie groot

Groep 17 - Gelaat: oorreconstructie - diagnose Groep 17 - Gelaat: oorreconstructie

Groep 18 - Gelaat: craniofaciaal kleiner - diagnose

Groep 15 - Gelaat: craniofaciaal groot - diagnose Groep 15 - Gelaat: craniofaciaal groot

Groep 16 - Gelaat: facialis reconstructie groot - diagnose Groep 16 - Gelaat: facialis reconstructie groot



304_152 correctie neus: benige + kraakbenige skelet 032060 Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie.
032061 Correctief chirurgische behandeling van deformiteiten aan het benig neusskelet met laterale osteotomie, gecombineerd met ingrepen ter correctie van het septum en/of het vestibulum nasi.
032062 Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi.
032083 Neusreconstructie: reconstructie neusskelet m.b.v. kraakbeen en/of bot.

032064 Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie.
032065 Septum correctie, als bedoeld bij code 032064 gecombineerd met correctie van de neusvleugels en het vestibulum nasi, als bedoeld bij code 032062

112 gelaat: implantatie kunststof, dermis, fascie, groot gebied 038984 Alloplastieken bijvoorbeeld ter reconstructie van een oorschelp.
123 voorhoofdslift 039030 Transplantatie van derma en/of vet.
175 botimplantaat in kaak 039077 Rhytidectomie van het gehele voorhoofd.

039106 Endoscopische voorhoofdslift - wenkbrauwlift.
038025 Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat.

136 ooglidreconstructie 031516 Verwijderen of correctie aandoening ooglid inclusief reconstructie met zwaailap of trans- of implantaat (zie code 031515 voor verwijderen aandoening ooglid zonder reconstructie).
151 correctie neus: weke delen & kraakbenig skelet 031523 Herstel laceratie ooglid.
191 facialisreconstructie met meloplastiek statische correctie, wig excisie lip, cutane wenkbrauwlift 031521 Correctie floppy eyelids.

032083 Neusreconstructie: reconstructie neusskelet m.b.v. kraakbeen en/of bot.
032080 Neusreconstructie: sluiten huiddefect d.m.v. lokale transpositielap.
032081 Neusreconstructie: sluiten huiddefect d.m.v. voorhoofdslap.
032082 Neusreconstructie: reconstructie binnenbekleding neus d.m.v. transpositielap of huidtransplantaat.
034150 Aanspannen lip d.m.v. wig excisie.
039004 Meloplastiek wang.
034101 Plastiek Frenulum linguae door middel van opschuif- of Z-plastiek.
032062 Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi.
032064 Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele conchotomie.
039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
039014 Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
038874 Peesplastiek met transplantaat.
031547 Correctie ptosis wenkbrauw - extern (zie 031548 voor endoscopisch).

134 entropion- of ectropion correctie, canthopexie, tarsorafie, opheffen tarsorafie 031531 Entropion operatie.
031530 Ectropion operatie.
031543 Transnasale mediale canthopexie.
031550 Canthusreconstructie.
031538 Verkleining lidspeet, eventueel totale sluiting.
031591 Opheffen van de verkleining van de ooglidspleet respectievelijk van een gesloten lidspleet.

111 gelaat: implantie kunststof, dermis, fascie, klein gebied 038984 Alloplastieken bijvoorbeeld ter reconstructie van een oorschelp.
135 inbrengen goudgewicht bovenooglid 039030 Transplantatie van derma en/of vet.
125 locale correctie ptosis wenkbrauwen 031547 Correctie ptosis wenkbrauw - extern (zie 031548 voor endoscopisch).
133 correctie ptosis palpebrae, levator platiek of frontalis suspensie 031548 Correctie ptosis wenkbrauw - endoscopisch (zie 031547 voor extern).

031561 Frontalis suspensie.
031562 Levator plastiek.
031517 Goudgewichtje
031563 Fasanella-servat procedure.

124 hals- onderkincorrectie, platysma, plastiek, open procedure 039069 Hechten en reven platysma (platysmaplastiek).
126 torticollis release 038080 Torticollis operatie.
154 rhinophyma shaving of laser 039018 Shaving van een rhinophyma.

034101 Plastiek Frenulum linguae door middel van opschuif- of Z-plastiek.

131 blepharoplastiek, onder of boven enkel- of dubbelzijdig 031545 Blepharoplastiek.
132 blepharoplastiek, onder en boven 039020 Uitgebreide blepharo-orbitaplastiek, inhoudende: huid- en spierreductie, openen septum orbitale, repositie en/of reductie  van vet en recreatie van de supratarsale plooi

162 correctie oorskelet enkel- of dubbelzijdig bij afstaande oren 031741 Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door middel van correctie van het oorskelet.
031742 Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp..

Groep 27 - Gelaat: blepharoplastiek - diagnose Groep 27 - Gelaat: blepharoplastiek

Groep 28 - Gelaat: correctie oorskelet - diagnose Groep 28 - Gelaat: correctie oorskelet

Groep 85 - Gelaat: entropion/ectropion - diagnose Groep 85 - Gelaat: entropion/ectropion

Groep 84 - Gelaat: ptosis wenkbrauwen/oogleden/implantatie - diagnose Groep 84 - Gelaat: ptosis wenkbrauwen/oogleden/implantatie

Groep 26 - Gelaat: correctie matig klein - diagnose Groep 26 - Gelaat: correctie matig klein

Groep 87 - Gelaat: correctie neus groot

Groep 88 - Gelaat: septumcorrectie

Groep 23 - Gelaat: correctie matig groot - diagnose Groep 23 - Gelaat: correctie matig groot

Groep 80 - Gelaat: correctie gemiddeld - diagnose Groep 80 - Gelaat: correctie gemiddeld

Groep 86 - Gelaat: correctie neus - diagnose



153 repositie verse fractuur 032070 Repositie van neusfractuur zonder wondtoilet.
161 oren: correctie weke delen, enkel- of dubbelzijdig 032071 Repositie van verse gecompliceerde neusfractuur,met uitgebreide wondtoilet. Onder gecompliceerd wordt verstaan een perforatie naar buiten. Hier wordt niet bedoeld de onbloedige reposit   
196 neurotomie gelaat 034101 Plastiek Frenulum linguae door middel van opschuif- of Z-plastiek.

038911 Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie
030439 Zenuwdoorsnijding of exerese, bijvoorbeeld de nervus cutaneus femoris lateralis anterior.
031742 Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp..

317 hand replantatie, replantatie 2 of meer vingers / stralen 039045 Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
379 teen, duim, vingertransplantatie 039046 Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied, bij

039047 Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebie  
038389 Gevasculariseerde vingertransplantatie.
038789 Gevasculariseerde teentransplantatie.
039044 Eenvoudige vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bijvoorbeeld een vinger.
038394 Replantatie of transplantatie en revascularisatie van een (sub)totaal geamputeerde vinger met behulp van operatiemicroscoop.

316 verwonding, waarvoor microvasc. vrije lap transplantatie,  vingerreplantatie, of herstel mult. structuren met axiale lap transpositie, re    039046 Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied, bij
039047 Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebie  
036851 Replantatie penis.
036852 Replantatie testikel.
039027 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.
039028 Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
039015 Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeer-verw
038394 Replantatie of transplantatie en revascularisatie van een (sub)totaal geamputeerde vinger met behulp van operatiemicroscoop.

357 microchirurgisch herstel plexus brachialis 030446 Primair hechten grotere (plexus/stam o.a. medianus) zenuw.
394 correctie onderarm deficienties 030453 Secundair hechten grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw.

030458 Reconstructie van grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.
030466 Reconstructie van  grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. lichaamsvreemd materiaal.
038213 Grote operatie voor aplasie of hypoplasie van de onderarm.
039028 Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
039027 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.
038203 Osteotomie van radius-of ulnaschacht met distractie.

347 herstel uitgebreid peesletsel pols, onderarm, 'spagetti pols' >3 pezen 038860 Hechten van een of twee strekpezen, per pees.
355 microchir. herstel hoofdzenuw(en) medianus, ulnaris, radialis of >2 dig. zenuwen 038861 Hechten van derde en volgende strekpezen, per pees.

038859 Strekpeesherstel secundair, per pees.
038863 Hechten van een of twee buigpezen, per pees.
038864 Hechten van derde en volgende buigpezen, per pees.
030446 Primair hechten grotere (plexus/stam o.a. medianus) zenuw.
030453 Secundair hechten grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw.
030458 Reconstructie van grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.
030466 Reconstructie van  grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. lichaamsvreemd materiaal.
030439 Zenuwdoorsnijding of exerese, bijvoorbeeld de nervus cutaneus femoris lateralis anterior.
030470 Transpositie nervus ulnaris.

338 multipele pees transposities 038872 Transpositie van een pees, verzetten van de insertie.

Groep 34 - Extremiteit: pees- en/of zenuwherstel groot - diagnose Groep 34 - Extremiteit: pees- en/of zenuwherstel groot

Groep 35 - Extremiteit: multiple peestransposities - diagnose Groep 35 - Extremiteit: multiple peestransposities

Groep 31 - Extremiteit: replantatie groot, transplantatie teen/vinger - diagnose Groep 31 - Extremiteit: replantatie groot, transplantatie teen/vinger

Groep 32 - Extremiteit: replantatie vinger, reconstructie lappen zeer groot - diagnose Groep 32 - Extremiteit: replantatie arm/been of reconstructie lappen zeer groot

Groep 33 - Extremiteit: correctie zeer groot - diagnose Groep 33 - Extremiteit: correctie zeer groot

Groep 29 - Gelaat: correctie klein - diagnose Groep 29 - Gelaat: correctie klein



314 extremiteitverwonding, waarvoor transpositie of transplantatie > 1%, of herstel multipele structuren evt. met osteosynthese 039046 Gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebied, bij
315 extremiteitverwonding waarvoor axiale lap transpositie 039047 Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, inclusief het verkrijgen van multipele weefseltransplantaten van buiten het wondgebie  
345 herstel letsel buigpees + ev. vaatzenuwletsel multipele stralen 039044 Eenvoudige vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bijvoorbeeld een vinger.
348 herstel buigpeesletsel pols, onderarm + zenuw- en/of vaatletsel 039045 Matig gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie bijvoorbeeld een deel van de hand of meerdere vingers.
356 zenuwherstel inclusief nemen transplantaat 038863 Hechten van een of twee buigpezen, per pees.
363 multipele arthroplastieken + strekpees- reposities + evt synovectomie 038864 Hechten van derde en volgende buigpezen, per pees.
374 extremiteitbotverlenging, distractie osteotomie + evt botplastiek 030457 Reconstructie van kleinere (o.a. digitale) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.
376 straalamputatie evt met straattrans-positie/handversmalling 030458 Reconstructie van grotere (plexus/stam o.a.medianus) zenuw m.b.v. autoloog zenuwtransplantaat.
386 combinatie multipele reuma correctieve ingrepen 030467 Transpositie van zenuw.
393 correctie complexe syndactylie 038380 Arthroplastiek van een metacarpophalangeaal gewricht met synoviectomie en verplanten van de extensorpees.
395 vinger hypoplasie phalanx transplantatie, phalanx dystractie osteotomie 038381 Arthroplastiek van twee of drie metacarpofalangeaal gewrichten met synviectomie en verplanten van de extensorpees.
396 pollicisatie 038383 Arthroplastiek van een metacarpofalangeaal of interfalangeaal gewricht m.b.v. autoloog materiaal.
423 inbrengen botspaan extremiteit 038384 Arthroplastiek van een metacarpofalangeaal of interfalangeaal gewricht inclusief gewrichtsprothese.
432 TFC  herstel, plastiek 038319 Osteotomie van phalanx of os metacarpale met distractie.
433 stabilisatie distale ulna 038203 Osteotomie van radius-of ulnaschacht met distractie.
441 resectie carpalia / proximale rij carpectomie 038704 Osteotomie os metatarsale of decapitatie os metatarsale met distractie.
442 intercarpale artrodese 038393 Amputatie van een vinger met bijbehorende gehele os metacarpale, de zogenaamde smalle hand.
443 totale pols artrodese 038396 Handversmalling: amputatie van een vinger met bijbehorend os metacarpale met straaltranspositie.
444 polsartroplastiek kunstgewricht 038871 Tenolyse flexorpees vinger/handpalm.
453 behandeling Volkmanse contractuur per fase 038374 Synoviectomie van de flexorpezen in de handpalm en volair a..

038371 Intrinsic release'-desinsertie van kleine handspieren bij z..
038872 Transpositie van een pees, verzetten van de insertie.
038308 Prothese implantatie van een metacarpo-phalangeaal gewricht.
038375 Synoviectomie van de strekkers van de handrug met synoviect..
038399 Klieving van een totale syndactylie van twee vingers.
038395 Pollicisatie.
038801 Verkrijgen van autotransplantaat van kleine beenderen.
038804 Verkrijgen van autotransplantaat van middelgrote beenderen.
038807 Verkrijgen van autotransplantaat van grote beenderen.
038887 Plastiek Triangulare Fibrocartilage Complex.
038888 Stabilisatie distale ulna met peestransplantaat of transpositie.
038301 Proximale rij-carpectomie.
038369 Intercarpale artrodese.
038354 Arthrodese van het polsgewricht.
038316 Prothese implantatie polsgewricht.
039027 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in het onderste romp-, bekken en heupgebied.
039028 Transpositie van een huidspierlap naar een defect op de extremiteiten.
038300 Extirpatie van handwortelbeentjes.
038832 Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht, bij kleine beenderen.
038834 Continuiteitsresectie gevolgd door arthrodese of arthroplastiek van aangrenzend gewricht bij middelgrote beenderen.
038310 Prothese implantatie handwortelbeentje.
038830 Beenplastiek van andere beenderen dan lange pijpbeenderen van arm of been.
038210 Beenplastiek radius en/of ulna, multiple osteotomieën in verband met deformiteiten.
038791 Amputatie of exarticulatie van een teen.
038831 Continuiteitsresectie gevolgd door autotransplantaat, bij kleine beenderen.
039012 Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
039014 Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.
038311 Verwijderen van een prothese uit een vinger of hand.
038313 Verwijderen prothese metacarpo-phalangeaal gewricht.
038315 Verwijderen prothese handwortelbeentje.
038317 Verwijderen prothese polsgewricht.

385 intrinsic release, intrinsic transpositie 038371 Intrinsic release'-desinsertie van kleine handspieren bij zogenaamde intrinsieke contracturen.
392 separatie syndactylie multipele stralen 038399 Klieving van een totale syndactylie van twee vingers.
413 denervatie pols 038343 Denervatie polsgewricht.
414 uitgebreide analyse chronische polsklachten 038337 Percutane behandeling luxatie carpalia met K-draad en/of schroef fixatie.
421 fractuur luxatie carpalia operatief 038338 Operatieve behandeling luxatie carpalia met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
431 ligament reconstructie pols incl peestransplantaat 038892 Ligament reconstructie pols inclusief peestransplantaat.

038300 Extirpatie van handwortelbeentjes.
038311 Verwijderen van een prothese uit een vinger of hand.
038313 Verwijderen prothese metacarpo-phalangeaal gewricht.
038315 Verwijderen prothese handwortelbeentje.
038317 Verwijderen prothese polsgewricht.
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313 verwonding, waarvoor transpositie of transplantatie 0.5-1% evt. met osteosynth. 039011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek.
302 abces incisie vingers,hand,haematoom ontlasting,(pees)panaritium 039000 Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.
312 extremiteitverwonding, hechten, wondtoilet, transplantatie/  transpositie < 0.5%, evt. met osteosynthese 038853 (Poli-)klinische behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegome, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en pe
346 herstel buig- / strekpeesletsel pols,  onderarm, 1-3 pezen 039044 Eenvoudige vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bijvoorbeeld een vinger.
366 artrolyse incl tenolyse / peestransposities 038941 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet zonder verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
384 synovectomie buigpezen / strekpezen / gewrichten /  multipele stralen, synov. pols 038942 Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).

038943 Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).
038860 Hechten van een of twee strekpezen, per pees.
038861 Hechten van derde en volgende strekpezen, per pees.
038859 Strekpeesherstel secundair, per pees.
038863 Hechten van een of twee buigpezen, per pees.
038864 Hechten van derde en volgende buigpezen, per pees.
038362 Artrolyse polsgewricht.
038363 Artrolyse handgewricht.
038374 Synoviectomie van de flexorpezen in de handpalm en volair aan de pols.
038342 Totale synoviectomie van het gehele polsgewricht.
038387 Synoviectomie van tenminste 3 metacarpophalangeaal gewrichten met gelijktijdige verlegging van de strekpezen ter bestrijding van de ulnaire deviatie.
038375 Synoviectomie van de strekkers van de handrug met synoviectomie van een of twee metacarpophalangeaal gewrichten.
038851 Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.
038311 Verwijderen van een prothese uit een vinger of hand.
038313 Verwijderen prothese metacarpo-phalangeaal gewricht.
038315 Verwijderen prothese handwortelbeentje.
038317 Verwijderen prothese polsgewricht.
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311 compartimentssyndroom, fasciotomie, decompressie, drukspuitletsel 038854 Decompressie (fasciotomie) bij compartimentssyndroom bovenste extremiteit.
323 multipele fracturen extremiteit, luxaties waarvoor osteosynthese 038851 Blootleggen en doorsnijden van pezen of spieren.
324 reinsertie volaire plaat, herstel collaterale banden 038357  - Operatieve behandeling vinger-of duimluxatie.
332 tenolyse 038230  - Operatieve behandeling van antebrachius fractuur, ook monte..
333 verkorten, verlengen, uitsnijden pezen, myotomie 038360  - Operatieve repositie metacarpocarpaal-2 gewricht.
334 pully reconstructie 038233  - Operatieve behandeling van een geisoleerde fractuur van de ..
336 pees herstel met transplantaat incl. nemen transplantaat 038376 Operatieve behandeling van een ruptuur van collaterale banden van het metacarpofalangeale, carpometacarpale of interfalangeale gewricht (DIP, PIP).
337 pees transpositie / reinsertie 038378 Kapselplastiek bij luxatie metacarpofalangeale, carpometacarpale of interfalangeale gewricht (DIP, PIP).
344 herstel letsel buigpees in de peeskoker + ev. vaatzenuwletsel 1 straal 038865 Tenolyse extensor pols.
353 behandeling neuroom, zenuw tumor 038869 Tenolyse extensor vinger/handpalm.
361 artrodese IG /  MCP /  CMC 038870 Tenolyse flexorpees pols.
362 arthroplastiek IG / MCP autoloog materiaal / kunststof gewricht + strekpeestranspositie (1 straal) 038871 Tenolyse flexorpees vinger/handpalm.
364 CMC1 resectie arthroplastiek, autoloog materiaal, ligament reconstr., kunststof gewricht 038867 Endoscopisch verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren (zie 038868 voor open procedure).
365 arthrolyse 038868 Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren, open procedure (zie 038867 voor endoscopisch).
373 botstandcorrectie, osteotomie, pseudarthrose + evt botplastiek 038879 Pulley reconstructie.
375 amputatie vinger partieel of geheel 038859 Strekpeesherstel secundair, per pees.
377 hand / pols / onderarm amputatie 038385 Primair peesherstel in de flexorloge.
382 selectieve fasciectomie evt met transpositie of transplantatie multipele stralen 038874 Peesplastiek met transplantaat.
391 separatie syndactylie 1 straal 038872 Transpositie van een pees, verzetten van de insertie.
422 behandeling pseudarthrosis carpalia met bottransplantaat 038863 Hechten van een of twee buigpezen, per pees.
445 (hemi)resectie distale ulna / Sauvé-Kapandji procedure 038864 Hechten van derde en volgende buigpezen, per pees.
452 osteotomie radius / ulna 030464 Operatieve behandeling neuroom of zenuwtumor (excisie of transpositie).
454 arthroscopie diagnosenostisch en/of therapeutisch 038350 Arthrodese van metacarpocarpaal-1 of metacarpophalangeaal-1 gewricht.
412 arthroscopie 038351 Arthrodese van een interphalangeaal gewricht.

038353 Arthrodese van tenminste drie interphalangeaal gewrichten in een zitting.
038354 Arthrodese van het polsgewricht.
038383 Arthroplastiek van een metacarpofalangeaal of interfalangeaal gewricht m.b.v. autoloog materiaal.
038384 Arthroplastiek van een metacarpofalangeaal of interfalangeaal gewricht inclusief gewrichtsprothese.
038362 Artrolyse polsgewricht.
038363 Artrolyse handgewricht.
038318 Correctie-osteotomie van phalanx of os metacarpale.
038211 Operatieve behandeling pseudarthrose aan de elleboog en/of de onderarm, met beentransplantaat.
038212 Operatieve behandeling pseudarthrose aan de elleboog en/of onderarm, zonder beentransplantaat.
038305 Operatieve behandeling pseudarthrose hand en/of pols, met bottransplantaat.
038524 Pseudarthrose operatie fractuur van het collum van het femur door middel van transplantatie of osteotomie.
038525 Pseudarthrose operatie femurschacht door middel van transplantaat of osteotomie.
038614 Operatieve behandeling van pseudartrose met behulp van beentransplantaat, respectievelijk verlengen van onderbeen met osteosynthese.
038391 Amputatie of exarticulatie van een vinger of een deel van een vinger.
038390 Amputatie of exarticulatie van de hand.
038290 Amputatie onderarm.
038370 Straalsgewijze excisie fascia palmaris.
038399 Klieving van een totale syndactylie van twee vingers.
038202 Resectie distale ulna uiteinde.
038203 Osteotomie van radius-of ulnaschacht met distractie.
038201 Osteotomie van radius-of ulnaschacht.
039417 Artroscopie van de pols in combinatie met een heelkundige ingreep aan dezelfde pols in een zitting.
039416 Artroscopie van de pols.
038704 Osteotomie os metatarsale of decapitatie os metatarsale met distractie.
030462 Exploratie van een tumor van een perifere zenuw.
038310 Prothese implantatie handwortelbeentje.
038306 Prothese implantatie interphalangeaal gewricht.
038791 Amputatie of exarticulatie van een teen.
039034 Transpositie van fascie.
038805 Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.
038810 Verwijderen van een of meerdere exostosen van kleinere beenderen.
038264 Prothese implantatie distale ulna-of radiuskop.
038311 Verwijderen van een prothese uit een vinger of hand.
038313 Verwijderen prothese metacarpo-phalangeaal gewricht.
038315 Verwijderen prothese handwortelbeentje.
038317 Verwijderen prothese polsgewricht.
038190 Amputatie bovenarm.
038382 Operatieve behandeling contractuur van dupuytren door middel van excisie van de fascia palmaris en multipele transposities van huid (Z-plastieken).
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322 fractuur, luxatie waarvoor plaat of schroef fixatie, open reductie 038329 Operatieve behandeling van fractuur van een grondlid van een vinger met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
335 inbrengen silastic rod 038339 Operatieve behandeling van een of meerdere fracturen van handwortelbeentjes met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
342 correctie boutonniere, swanneck, herstel letstel strekapparaat 038345 Operatieve behandeling fractuur van een os metacarpale met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
343 herstel letsel multipele strekpezen >2 038347 Operatieve behandeling fractuur van Bennett met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
354 microchirurgisch herstel 1-2 digitale zenuwen 038372 Operatieve behandeling scaphoidfractuur met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
371 excochleatie, sequestrectomie, exostose, correctie carpal bossing 038367 Operatieve behandeling luxatie perilunata met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
381 selectieve fasciectomie evt met transpositie of transplantatie 1 straal 038711 Operatieve behandeling fractuur grote teen met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
383 synovectomie buigpees / strekpees /  gewricht 1 straal 038713 Operatieve behandeling fractuur van een andere dan de grote teen met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
451 distale radius fractuur chirurgisch 038715 Operatieve behandeling fractuur van een os metatarsale met K-draad en/of schroef- en/of plaatfixatie, open procedure.
352 decompressie overige compressie syndromen, neurolyse (incl recidief CTS) 038875 Reconstructie van een buigpeesruptuur in de peesschede met behulp van een silastic rod, primaire behandeling.

038860 Hechten van een of twee strekpezen, per pees.
038861 Hechten van derde en volgende strekpezen, per pees.
038859 Strekpeesherstel secundair, per pees.
030445 Primair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.
030451 Secundair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.
038802 Excochleatie en/of sequestrotomie van kleine beenderen.
038805 Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.
038808 Excochleatie en/of sequestrotomie van grote beenderen.
038810 Verwijderen van een of meerdere exostosen van kleinere beenderen.
038812 Verwijderen van een of meerdere exostosen van middelgrote beenderen zoals hand- en voetwortel.
038813 Verwijderen van een of meerdere exotosen van grote beenderen.
038370 Straalsgewijze excisie fascia palmaris.
038382 Operatieve behandeling contractuur van dupuytren door middel van excisie van de fascia palmaris en multipele transposities van huid (Z-plastieken).
038374 Synoviectomie van de flexorpezen in de handpalm en volair aan de pols.
038375 Synoviectomie van de strekkers van de handrug met synoviectomie van een of twee metacarpophalangeaal gewrichten.
038234 Operatieve behandeling van fractuur distale radius.
038385 Primair peesherstel in de flexorloge.
038909 Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.
038912 Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
038890 Verbeteren stomp van kleine ledematen.
030463 Decompressie zenuw, per zenuw.
030460 Eenvoudige neurolysen, zonder operatiemicroscoop of loupevergroting.
030461 Meer gecompliceerde neurolysen, met behulp van operatiemicroscoop of loupevergroting.

372 verwijderen K-draden, osteosynthese materiaal 038819 Verwijdering van centrale mergpen uit een bot.
038822 Verwijdering van cerclages of K-draad uit een bot.
038823 Verwijdering krammen na een epiphysiodese.
038824 Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.
038826 Verwijdering een of meerdere schroeven uit een bot.
038828 Operatieve verwijdering van kaakdistractor.
038829 Operatieve verwijdering van schedeldistractor.

303 extirpatie ganglion, cyste 038911 Operatieve verwijdering van gezwellen uitgaande van de cutis, de subcutis en/of het onderhuids vet- en bindweefsel of het verwijderen van corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, he          
304 nagel-, nagelmatrix resectie 038931 Partiele nagelbedexcisie van de grote teen.
321 enkelvoudige fractuur, luxatie, waarvoor K-draad fixatie 038932 Totale excisie van een nagelbed.
378 verwijdering boventallige vinger of teen 038328 Percutane behandeling van fractuur van een grondlid van een vinger met K-draad en/of schroef fixatie.
341 mallet finger chirurgisch, strekpees letsel 1-2 pezen 038327 Percutane behandeling van een of meerdere fracturen van handwortelbeentjes met K-draad en/of schroef fixatie.

038344 Percutane behandeling fractuur van een os metacarpale met K-draad en/of schroef fixatie.
038346 Percutane behandeling fractuur van Bennett met K-draad en/of schroef fixatie.
038364 Percutane behandeling scaphoidfractuur met K-draad en/of schroef fixatie.
038366 Percutane behandeling luxatie perilunata met K-draad en/of schroef fixatie.
038710 Percutane behandeling fractuur grote teen met K-draad en/of schroef fixatie.
038712 Percutane behandeling fractuur van een andere dan de grote teen met K-draad en/of schroef fixatie.
038714 Percutane behandeling fractuur van een os metatarsale met K-draad en/of schroef fixatie.
038368 Excisie boventallige vinger.
038788 Excisie boventallige teen.
038912 Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.
038860 Hechten van een of twee strekpezen, per pees.
038861 Hechten van derde en volgende strekpezen, per pees.
038859 Strekpeesherstel secundair, per pees.
038869 Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fascien of spieren, open procedure (zie 038867 voor endoscopisch).
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331 triggerfingerrelease 038857 Operatieve A1-pulley release.
038860 Hechten van een of twee strekpezen, per pees.
038861 Hechten van derde en volgende strekpezen, per pees.
038859 Strekpeesherstel secundair, per pees.
038856 Operatieve behandeling tendovaginitis stenosans.

351 CTS, decompressie carpale tunnel / klieven retinaculum, open of endoscopisch 038340 Operatieve behandeling carpaaltunnel syndroom, open procedure (zie 038341 voor endoscopisch).
038341 Endoscopische operatieve behandeling carpaaltunnel syndroom (zie 038340 voor open procedure).
030463 Decompressie zenuw, per zenuw.
030460 Eenvoudige neurolysen, zonder operatiemicroscoop of loupevergroting.
030461 Meer gecompliceerde neurolysen, met behulp van operatiemicroscoop of loupevergroting.

225 microchirurgische vrije lap reconstructie borst 039053 Mammareconstructie d.m.v. vrije flap.
253 reconstructie geslachtsorgaan mbv microvasculaire vrije lap transplantatie 036881 Genderchirurgie vrouw-man, voorbereiden phalloplastiek, vaginectomie en 1e tempo urethraverlenging.

036882 Genderchirurgie vrouw-man, (re)constructie mannelijk geslachtsorgaan met behulp van gesteelde of microvasculaire lappen (verlengen urethra 2e tempo), inclusief scrotoplastiek.
039047 Zeer gecompliceerde vrij gevasculariseerde weefseltransplantatie of replantatie en/of revascularisatie, bv. arm of been, inclusief verkrijgen multipele weefseltransplantaten van buiten het wo
036850 Reconstructie penis
036638 Orchioectomie
036830 Penis amputatie.

224 axiale (huid/spier)lap borstreconstructie, zoals TRAM of LD +/- prothese enkelzijdig 039054 Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, zonder prothese.
244 correctie hypospadie evt met chordectomie 039055 Mammareconstructie  d.m.v. LD-flap, met prothese.
245 correctie epispadie 039065 Mammareconstructie d.m.v. gesteelde TRAM-flap.
252 reconstructie geslachtsorgaan mbv locale transpositielappen 036842 Primaire chirurgische behandeling van hypospadie, excisie van de chorde en strekking van de penis.

036844 Operatieve behandeling van epispadie.
036883 Genderchirurgie vrouw-man, formeren penis en verlengen urethra, metaidoioplastiek (phalloplastiek met lokaal weefsel).
036888 Uitgebreide secundaire correcties bij genderchirurgie.
036843 Primaire chirurgische behandeling van hypospadie met reconstructie van de urethra.

212 ptosiscorrectie met augmentatie enkel- of dubbelzijdig 039041 Inbrengen mammaprothese ter augmentatie.
214 subcutane mastectiomie enkel- of dubbelzijdig +/- inbrengen prothese 033920 (Subcutane) mastectomie met of zonder huidreductie, zonder okseltoilet.

033971 Plastische correctie van een deformiteit van de mamma.

211 mammareductie, ptosiscorrectie enkel- of dubbelzijdig 033971 Plastische correctie van een deformiteit van de mamma.

231 abdominoplastiek, incl navel reinsertie en reven fascia abdominalis 039005 Abdominoplastiek, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis.
232 vetschortresectie (dermolipectomie) zonder navelreinsertie 039006 Abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis.

039007 Circulaire abdominoplastiek, inclusief navel reinsertie en reven fascia abdominalis.
039008 Vetschortresectie (dermolipectomie), zonder navelreinsertie.
035571 Excisie vet en operatieve correctie van huiddeformiteit van de onderbuik, met of zonder behandeling van een navelbreuk, de zogenaamde vetschortoperatie.

251 resectie mannelijk geslachtsorgaan (scrotum en/of penis) 036880 Genderchirurgie man-vrouw, penisamputatie, castratie en gelijktijdig constructie van vrouwelijk geslachtsorgaan.
036890 Resectie mannelijk geslachtsorgaan (scrotum en/of penis), gender chirurgie.
036830 Penis amputatie.

216 mamma: capsul(ect)omie evt vervangen protheses, verwijderen protheses, enkel- of dubbelzijdig 039038 Capsulotomie/capsulectomie met verwijderen mammaprothese na augmentatie.
039042 Capsulotomie/capsulectomie met vervangen mammaprothese na augmentatie.
039043 Capsulotomie/capsulectomie met herplaatsen mammaprothese na augmentatie.

221 inbrengen prothese, vervangen prothese, enkel- of dubbelzijdig 038983 Wisselen tissue expander met definitieve mammaprothese ter borstreconstructie.
222 inbrengen tissue expander enkelzijdig + insuflaties 039029 Inbrengen tijdelijke prothese voor weefselexpansie (i.e. tissue expander).
223 inbrengen tissue expander, dubbelzijdig + insuflaties 039041 Inbrengen mammaprothese ter augmentatie.

039042 Capsulotomie/capsulectomie met vervangen mammaprothese na augmentatie.

213 gynaecomastie enkel- of dubbelzijdig 033921 Gynaecomastie-extirpatie.
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215 mamma augmentatie enkel- of dubbelzijdig 039041 Inbrengen mammaprothese ter augmentatie.
233 mini-abdominoplastiek +/- liposuctie 039009 Mini-abdominoplastiek.

242 verwijdingsplastiek preaputium dmv transpositie, labia reductie 037441 Reductie labia majora - minora.
243 chordectomie, correctie Peyronie 036849 Correctie van de penis-curvatuur bij morbus peyroni.

036842 Primaire chirurgische behandeling van hypospadie, excisie van de chorde en strekking van de penis.
036801 Verwijdingsplastiek van het praeputium met behulp van transpositie van huid.

226 tepel(hof) reconstr. chirurgisch of tatouage/dermatografie per behandeling enkel of dubbelz. 033972 Chirurgische tepel(hof) reconstructie.
039080 Dermatografie (tatouage bij bijvoorbeeld tepelhofreconstructie, littekencorrectie, kleurafwijkingen huid).

241 phimosis, meatotomie 036800 Circumcisie.
036801 Verwijdingsplastiek van het praeputium met behulp van transpositie van huid.
036803 Dorsale klieving (dorsal slit) voorhuid.
036411 Meatotomie.
036802 Frenulumplastiek van de penis.

190323 Vinger prothese
190322 Handwortelprothese
190321 polsprothese
190320 prothese radiuskopje
190336 inwendige kaakdistractor
190337 uitwendige kaakdistractor
190338 inwendige schedeldistractor
190339 uitwendige schedeldistractor
190303 penisprothese met pomp
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