
K.B. 21.1.2009     In werking 1.5.2009 
B.S. 27.3.2009 

 
          Wijzigen 
 
          Invoegen 
 
          Verwijderen 

 
Artikel 14 – HEELKUNDE 
 
    i) de verstrekkingen die tot het specialisme otorhinolaryngologie (DL) 

behoren :  
      
  …    
      
 2873 255452 255463 Wegnemen van de parotis met dissectie van nervus facialis K 400  
        
 2827 255474 255485 Totale of gedeeltelijke parotidectomie zonder dissectie 

van nervus facialis K 120  
        
  …      
        
 2847 255533 255544 Wegname van een submandibulaire speekselklier K 120  
        
  …      
        
 2838 255990 256001 Heelkundige bewerking voor onderbinden van vena 

jugularis K 120  
        
  …      
        
 2816 256712 256723 Laryngofissuur om niet oncologische redenen K 180  
        
  …      
        
 2884 256771 256782 Volledige of gedeeltelijke horizontale laryngectomie of hemi-

laryngectomie K 400  
        
  …      
        
 2957 257110 257121 Onderbinden van slagader wegens aneurysma van 

arteria carotis K 120  
        
 2866 257132 257143 Pericarotide sympathectomie K 180  
        
 2876 257154 257165 Heelkundige bewerking op cervicale sympathicusketen, 

eenzijdige K 180  
        
 2963 257176 257180 Heelkundige bewerking op cervicale sympathicusketen, 

tweezijdige K 225  
        
  …      
        
 2987 257493 257504 Resectie van de styloïdapofysen K 120  
        
  …      
        

 



 2699 257596 257600 Biopsie van de schildklier (exclusief transcutane 
punctie) K 30  

        
  …      
        
 2935 258112 258123 Endoscopische heelkunde op de larynx : andere gevallen 

dan die omschreven in de verstrekking 258090 - 258101 of 
258871-258882 K 90  

        
  …      
        
  258554 258565 Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de 

hals K 165  
        
  258370 258381 Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met 

georiënteerd resectiespecimen K 300  
        
  258392 258403 Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de 

hals met georiënteerd resectiespecimen K 400  
        
  …      
        
  258775 258786 Supplement voor peroperatieve computergestuurde 

navigatie bij de verstrekking 258451-258462 K 300  
        
  258790 258801 Computer geassisteerde preoperatieve planning in geval 

van reconstructie van een uitgebreide resectie in het 
hoofd halsgebied K 250  

        
  258856 258860 Transorale endoscopische faryngectomie K 300  
        
  258871 258882 Transorale endoscopische horizontale (supraglottis) 

laryngectomie of hemilaryngectomie met inbegrip van 
arytenoid K 400  

        
  258893 258904 Endoscopisch procedure voor intratumorale 

photodynamische behandeling of electroporatietherapie 
bij mucosatumoren voor de volledige behandeling van 
het geheel der letsels K 240  

        
  258930 258941 Modelleren en functionele adaptatie van een gesteeld of 

vrij microvasculair geanastomoseerd 
weefseltransplantaat K 350  

        
  258952 258963 Modelleren en functionele adaptatie, door middel van 

osteotomie en osteosynthesemateriaal, van een vrij 
microvasculair geanastomoseerd uit meerdere weefsels 
bestaand weefseltransplantaat (weke delen en bot of 
kraakbeen) K 500  

        
    De prestaties 258930-258941 en 258952-258963 zijn enkel te attesteren 

wanneer tijdens dezelfde ingreep minstens één van de volgende 
prestaties verricht zijn:  

    255452-255463, 256756-256760, 256771-256782, 257191-257202, 
258370-258381, 258392-258403, 258451-258462, 258554-258565, 
259011-259022, 259033-259044, 259114-259125, 311032-311043, 
311091-311102, 311172-311183, 311150-311161, 312653-312664, 
312572-312583, 312594-312605  

      
  …      
        



  258716 258720 Behandeling van een tracheale stenose door laserresectie K 120  
        
    De verstrekkingen nrs. 258370 - 257381 en 258392 - 258403 zijn 

cumuleerbaar tegen 100 pct met de verstrekkingen nrs. 255253 - 
255264, 255452 - 255463, 255474 - 255485, 255533 - 255544, 256115 - 
256126, 256196 - 256200, 256336 - 256340, 256756 - 256760, 256771 - 
256782, 257036 - 257040, 257191 - 257202, 310590 - 310601, 311010 - 
311021, 311032 - 311043, 311091 - 311102, 311150 - 311161, 311172 - 
311183, 311312 - 311323, 311710 - 311721, 311754 - 311765, 311791 - 
311802.  

      
    De verstrekkingen 256771 - 256782, 257036 - 257040, 257191 - 257202, 

259011 - 259022, 259033 - 259044, 259114 - 259125 mogen tegen 100 
% worden gecumuleerd met de verstrekkingen 258370 - 258381, 
258392 - 258403, 258554 - 258565, 312572 - 312583, 312594 - 312605 
en met de verstrekkingen 251812 - 251823, 251834 - 251845, 251856 - 
251860, 251893 - 251904.  

      
  …      
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    i) de verstrekkingen die tot het specialisme otorhinolaryngologie (DL) 
behoren :  

      
    "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986)    
"  255010 255021 Tonale of vocale audiometrie, in geluiddichte kamer K 22  
        
  255032 255043 Tonale of vocale audiometrie met één of meer bijkomende 

tests : 
- supraliminaire test 
- studie van het oorsuizen op de intensiteit en op de 
frekwentie 
- oriënterings- of lateralisatietest K 22  

        
  255054 255065 Tonale of vocale audiometrie met één of meer bijkomende 

tests : 
- supraliminaire test 
- studie van het oorsuizen op de intensiteit en op de 
frekwentie 
- oriënterings- of lateralisatietest en uitgevoerd in 
geluiddichte kamer K 26 " 

        
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)    
"  254973 254984 Supplement voor vocale audiometrie wanneer deze 

uitgevoerd wordt samen met een tonale audiometrie K 11  
        
    De verantwoording van de verstrekking 254973-254984 dient in het 

medisch dossier bewaard te worden en op eenvoudig verzoek ter 
beschikking gesteld te worden aan de adviserend geneesheer."  

        
    "K.B. 2.9.1992" (in werking 1.11.1992)    
"  255076 255080 Gedragsaudiometrie met verslag, met exploratie van op zijn 

minst drie frekwentiezones bij een kind, jonger dan zes jaar K 20  
        
    Voor de verstrekking 255076 - 255080 is een voorschrift waarin het 

pathologisch risico op doofheid wordt gespecifieerd nodig van de 
geneesheer die verantwoordelijk is voor het kind."  

      
    "K.B. 2.9.1992" (in werking 1.11.1992) + "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)  
    "De verstrekkingen 255010 - 255021, 255032 - 255043, 255054 - 255065 

en 255076 - 255080 zijn onderling niet cumuleerbaar."  
      
 2819 255113 255124 Vestibulumonderzoek met de warmteproeven en de rotatieve 

proef, met verslag K 30  
        
    "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]  
"  2829 255135 255146 Vestibulumonderzoek met de warmteproeven of rotatoire 

proef, met verslag K 20 " 
        
 2839 255150 255161 Verwijderen van vreemde lichamen uit uitwendige 

gehoorgang bij kind, dat anesthesie vergt K 20  
        
 2849 255172 255183 Heelkundig verwijderen van vreemde lichamen uit 

gehoorgang K 75  
        
 2807 255194 255205 Heelkundige bewerking wegens exostose van gehoorgang K 120  
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 2859 255216 255220 Resectie van oorpoliepen, volledige behandeling K 20  
        
 2869 255231 255242 Heelkundige bewerking wegens othematoom, radicale 

volledige behandeling K 50  
        
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)    
"  255253 255264 Totale resectie van oorschelp K 50 " 
        
    "Errata : B.S. 2.4.1985"    
 2823 255290 255301 Heelkundige bewerking op het binnenoor K 225  
        
 2801 255312 255323 Functionele heelkunde op gehoorbeentjesketen of ingreep 

voor fenestratie K 400  
        
    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995)    
"  258915 258926 Diagnostische elektrostimulatie van het promontorium cavi 

tympani met het oog op het plaatsen van een cochleo-
implantaat K 75 " 

        
    "K.B. 2.9.1992" (in werking 1.11.1992) + "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)  
"  258252 258263 Heelkundig plaatsen van een cochleair implantaat K 500 " 
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)    
"  258495 258506 Plaatsen van een hoorprothese met beenverankering, in het 

slaapbeen, in 1 of 2 bewerkingen K 180 " 
        
 2817 255334 255345 Aanvullende heelkundige bewerking wegens residuele ostitis 

na mastoïdectomie K 120  
        
 2843 255356 255360 Heelkundige bewerking wegens uitgebreide, diffuse en 

progressieve osteomyelitis der schedelbeenderen, die een 
brede resectie vergt K 225  

        
 2805 255371 255382 Mastoïditisoperatie K 180  
        
 2815 255393 255404 Aanvullende ingreep wegens endocraniële of labyrinth-

verwikkelingen bij mastoïditis, exclusief nakomende ingreep 
wegens residuele ostitishaard K 180  

        
 2853 255415 255426 Heelkundige bewerking voor petromastoïduitruiming K 225  
        
 2863 255430 255441 Labyrinthtrepanatie wegens petrositis of ziekte van Ménière K 225  
        
    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) + "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
" 2873 255452 255463 Wegnemen van de parotis met dissectie van nervus facialis K 400 " 
        
 2827 255474 255485 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)    
        
 2837 255511 255522 Heelkundige bewerking op temporomaxillair gewricht K 120  
        
    "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
" 2847 255533 255544 Wegname van een submandibulaire speekselklier K 120 " 
        
 2857 255555 255566 Behandeling van gelaatsverlamming door spiertranspositie K 120  
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    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)    
"  254752 254763 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie in de maxillaire sinus K 180  
        
  254774 254785 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie in de ethmoidale sinus K 180  
        
  254796 254800 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie in de sphenoidale sinus K 180  
        
  254811 254822 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie in de frontale sinus K 180  
        
  254833 254844 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie van twee sinussen K 250  
        
  254855 254866 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie van drie of vier sinussen K 300  
        
    Volledige heelkundige behandeling omvat de combinatie van de volgende 

drie elementen :  
    - het openen van het chirurgische veld door een specifieke insnede via 

externe of endoscopische weg;  
    - het volledig exploreren van het chirurgisch veld;  
    - het uitvoeren van alle handelingen om een optimaal anatomisch en 

functioneel resultaat te bekomen.  
        
    De verstrekkingen 254752-254763, 254774-254785, 254796-254800, 

254811-254822, 254833-254844 en 254855-254866 mogen niet 
gecumuleerd worden met de verstrekking 258510-258521.  

        
  254870 254881 Endonasale uitruiming van de frontale sinussen met 

maximale opening van de frontale sinussen naar de 
neusholten, wegname van het anterosuperieur deel van het 
neustussenschot, volledige wegname van de nasale bodem 
van de frontale sinussen tussen beide lamina papyracea, en 
wegname van frontaal intersinus septum (Draf III-procedure) K 400  

        
  254892 254903 Volledige heelkundige behandeling van tumorale 

sinuspathologie K 400  
        
  254914 254925 Endoscopische decompressie van de orbita of nervus 

opticus K 400  
        
  254936 254940 Eenzijdige endoscopische clipping van de arteria 

sphenopalatina en/of de arteria ethmoidalis K 180  
        
    De verstrekkingen 254870-254881, 254892-254903, 254914-254925 en 

254936-254940 mogen niet gecumuleerd worden met andere ingrepen op 
de paranasale sinussen.  

        
    Voor de verstrekking 254892-254903 moet een anatomopathologisch 

bewijs beschikbaar zijn in het medisch dossier."  
        
 2887 255695 255706 Autoplastieksluiting van bucconasale of buccosinusale 

verbinding K 120  
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 2800 255791 255802 ** Endonasale bioptische afname K 20  
        
    "K.B. 7.1.1987" (in werking 1.1.1987)    
" 2810 255813 255824 ° Verwijderen van vreemde lichamen uit neus K 20 " 
        
 2820 255835 255846 Neussynechiaoperatie K 25  
        
    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)    
" 2840 255872 255883 Resectie van neusschelp of neusschelpstaart of 

neusschelpplastie, eenzijdige K 30  
        
 2850 255894 255905 Resectie van neusschelp of neusschelpstaart of 

neusschelpplastie, tweezijdige K 50 " 
        
 2870 255931 255942 Heelkundige behandeling van rhinophyma K 50  
        
 2838 255990 256001 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)    
        
    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)    
" 2848 256012 256023 Heelkundige bewerking wegens enkelvoudige lipspleet K 120  
        
 2865 256034 256045 Heelkundige bewerking wegens dubbele lipspleet K 180  
        
 2880 256056 256060 Heelkundige bewerking wegens lipspleet, aanvullende 

bewerkingen K 75  
        
 2804 256071 256082 Heelkundige bewerking wegens lip-, kaak- en 

verhemeltespleet, volledige K 225  
        
 2890 256093 256104 Heelkundige bewerking wegens lip-, kaak- en 

verhemeltespleet, navolgende bewerking K 75 " 
        
 2858 256115 256126 Heelkundige bewerking wegens tumor van de tandkasrand K 120  
        
 2868 256130 256141 Heelkundige bewerking wegens paradentale cysten K 120  
        
 2909 256152 256163 Catheterisme of dilatatie van Whartonkanaal K 30  
        
 2919 256174 256185 Exeresis van sublinguale klier K 75  
        
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)    
"  256196 256200 Gedeeltelijke tongresectie buiten de traumatische letsels K 120 " 
        
 2929 256270 256281 Verwijderen van speekselstenen, langs de mond K 30  
        
 2939 256292 256303 Catheterisme of dilatatie van stenonkanaal K 30  
        
 2888 256314 256325 Heelkundige bewerking wegens kikvorsgezwel K 120  
        
 2898 256336 256340 Heelkundige bewerking wegens tumor van mondbodem K 120  
        
 2875 256373 256384 Heelkundige bewerking wegens fissura velo palatina K 180  
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 2885 256395 256406 Staphyloplastiek wegens gedeeltelijk gespleten gehemelte K 180  
        
 2844 256410 256421 Staphyloplastiek wegens geheel gespleten gehemelte K 225  
        
 2895 256432 256443 Staphylorrhafie wegens gedeeltelijk gespleten gehemelte K 180  
        
 2854 256454 256465 Staphylorrhafie wegens geheel gespleten gehemelte K 225  
        
    "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]  
"  258576 258580 Uvuloplastie met of zonder amygdalectomie K 180  
        
  258591 258602 Somnoplastie of reductie van het volume van het gehemelte 

met laser of met radiofrequentie, welke ook de gebruikte 
techniek zij, per zitting, met een maximum van drie zittingen K 60 " 

        
 2949 256476 256480 Electrocoaguleren van de amandelen in verscheidene 

zittingen, volledige behandeling K 75  
        
 2959 256491 256502 Amygdalectomie met adenoïdectomie, bij kind dat nog geen 

achttien jaar geworden is K 50  
        
 2969 256513 256524 Adenoïdectomie bij kind dat nog geen achttien jaar 

geworden is K 50  
        
 2907 256535 256546 Amygdalectomie, met of zonder adenoïdectomie, bij 

volwassenen, d.w.z. degene die achttien jaar is of ouder K 100  
        
 2979 256572 256583 Wegnemen van huigtumor K 30  
        
 2989 256594 256605 ** Bioptische afname van de larynx K 20  
        
 2900 256616 256620 Galvanocauteriseren van de larynx K 20  
        
 2910 256631 256642 Exeresis van larynxpapillomen K 20  
        
 2920 256653 256664 Exeresis van larynxpoliepen K 40  
        
 2917 256675 256686 Larynxhechting K 120  
        
 2864 256690 256701 Laryngostomie K 225  
        
    "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
" 2816 256712 256723 Laryngofissuur om niet oncologische redenen K 180 " 
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)    
" 2874 256756 256760 Chordectomie of laryngectomie van het fronto-laterale type K 240 " 
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995) + "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
" 2884 256771 256782 Volledige of gedeeltelijke horizontale laryngectomie of hemi-

laryngectomie K 400 " 
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)  
"  259011 259022 Reconstructieve subtotale laryngectomie met het oog op het 

behoud van de larynxfuncties K 400  
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  259033 259044 Resectie van een expansief letsel van de luchtwegen en/of 
van het bovenste gedeelte van het spijsverteringskanaal dat 
het sluiten van een huid- of slijmvliesdefect met een huidlap, 
een myocutane of een wandelende ent vereist K 400 " 

        
 2930 256815 256826 Exeresis van veretterde adenitis of van een halsklier K 50  
        
 2927 256830 256841 Insnijden en draineren van adenophlegmone van buccale 

oorsprong K 120  
        
 2937 256852 256863 Insnijden en draineren van diepliggende halsphlegmone K 120  
        
 2940 256874 256885 Curettage van halsfistel K 50  
        
 2894 256896 256900 Heelkundige bewerking wegens aangeboren halsfistel K 225  
        
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986)    
" 2913 256933 256944 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of 

-tumor K 200 " 
        
 2836 256992 257003 Exeresis van canalis thyreoglossus of van een branchioma K 180  
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)     
" 2846 257014 257025 Eenvoudige totale thyreoïdectomie of gedeeltelijke 

thyreoïdectomie K 180 " 
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995) + "K.B. 27.3.2003" [in werking 1.4.2003 

("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]  
" 2933 257036 257040 Totale of subtotale tweezijdige thyreoïdectomie met dissectie 

van de nervi laryngei recurrentes en de bijschildklieren K 300 " 
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)    
" 2943 257073 257084 Selectieve parathyreoïdectomie K 300 " 
        
 2947 257095 257106 Onderbinden van arteria carotis K 120  
        
 2957 257110 257121 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)    
        
 2866 257132 257143 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)    
        
 2876 257154 257165 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)    
        
 2963 257176 257180 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)    
        
 2973 257191 257202 Pharyngectomie K 225  
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)    
"  259114 259125 Transmandibulaire buccofaryngectomie of 

glossopelvimandibulectomie K 400 " 
        
 2983 257213 257224 Oesophagotomie K 225  
        
 2993 257235 257246 Heelkundige bewerking wegens slokdarmdivertikel K 225  
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 2967 257250 257261 Phrenicectomie K 120  
        
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)    
" 2886 257272 257283 Bronchoscopie met extractie van vreemde lichamen K 120 " 
        
 2950 257294 257305 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie en/of 

bronchoscopie met therapeutische aspiratie K 57  
        
 2955 257316 257320 Bronchoscopie met afname voor biopsie en/of verwijderen 

van tumors en/of coagulatie van letsels K 69  
        
    Deze verstrekkingen zijn onderling niet cumuleerbaar, noch met de 

verstrekking nr. 351035 - 351046.  
      
    "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + 

"K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)  
"  258510 258521 ** Endoscopie van één of meer sinussen, met of zonder 

afname voor biopsie, met of zonder manometrie K 60  
        
    De verstrekking 258510-258521 mag niet worden gecumuleerd met de 

verstrekking 257331-257342."  
      
 2960 257331 257342 ** Sinuspunctie met spoeling en curatieve inspuiting, verricht 

bij een kind, jonger dan vijf jaar K 10  
        
 2970 257353 257364 ** Endonasale bioptische afname, verricht bij een kind, 

jonger dan vijf jaar K 20  
        
 2980 257375 257386 Bioptische afname van de larynx, verricht bij een kind, jonger 

dan vijf jaar K 20  
        
 2977 257390 257401 Amygdalectomie door dissectie K 100  
        
 2660 257434 257445 Hechting van pilaar wegens amandelbloeding K 50  
        
 2812 257456 257460 Heelkundige behandeling van tracheale stenose door 

segmentaire resectie K 300  
        
    "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997)    
" 2670 257471 257482 Transtympanaal draineren door middel van prothese, uni of 

bilateraal K 70 " 
        
 2987 257493 257504 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)    
        
 2904 257515 257526 Cordopexie-arytenoïdopexie K 225  
        
    "K.B. 21.12.1988" (in werking 29.12.1988)    
" 2680 257530 257541 Aspiratie van cholesteatoom onder microscoop K 20 " 
        
 2699 257596 257600 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)    
        
 2831 257611 257622 Onderzoek van het labyrinth : warmte- of rotatieproeven met 

nystagmografisch registreren en protocol K 42  
        
 2832 257633 257644 Onderzoek van het labyrinth : warmte- en rotatieproeven met 

nystagmografisch registreren en protocol K 60  
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    De verstrekkingen 257611 - 257622 en 257633 - 257644 mogen niet 
worden gecumuleerd met verstrekking 477433 - 477444.  

      
 2851 257655 257666 Fonetogram met grafiek K 21  
        
 2852 257670 257681 Stroboscopisch onderzoek van de trillingen van de 

stembanden K 5  
        
    "K.B. 2.9.1992" (in werking 1.11.1992) + "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)  
"  258274 258285 Stroboscopisch onderzoek van de stembanden met een 

onbuigzaam optisch systeem of door fibroscopie, met of 
zonder registreren van de bewegingen met een camera en 
videorecorder K 40 " 

        
    "K.B. 2.9.1992" (in werking 1.11.1992)    
    "De verstrekking nr. 258274 - 258285 is niet cumuleerbaar met de 

verstrekking nr. 257670 - 257681.  
      
 2953 257692 257703 Elektroglottogram, inclusief het eventueel 

referentiefonogram, met protocol en uittreksel uit de tracés K 10 " 
        
 2954 257714 257725 Sonogram, ongeacht het aantal tracés dat door verschillende 

filters is verkregen (grafische voorstelling van de verdeling 
van de geluidsenergie, van een spraakmonster, over het 
frequentiebereik in de tijd) protocol en tracés K 27  

        
 2841 257751 257762 Stripping van één of van beide stembanden K 54  
        
 2951 257773 257784 Onderzoek van een letsel van het middenoor in geval van 

perforatie van het trommelvlies, onder binoculaire 
heelkundige microscoop, type Zeiss (buiten de heelkundige 
bewerkingen) K 9  

        
 2952 257795 257806 Door auditieve stimulatie opgewekte hersenpotentialen en/of 

elektrocochleografisch onderzoek met protocol en uittreksel 
uit de tracés K 75  

        
    De verstrekking 257795 - 257806 mag niet worden aangerekend in geval 

van systematische screening van pasgeborenen in het kader van de 
opsporing van neonatale doofheid.  

      
    "K.B. 30.1.1986" (in werking 1.7.1986)    
"  258613 258624 Hersenpotentialen opgewekt door auditieve stimulatie en/of 

elektrocochleografisch onderzoek, met protocol en uittreksel 
van de tracé's, uitgevoerd bij de pasgeborene K 75  

        
    De verstrekking 258613 - 258624 mag slechts worden aangerekend indien 

de verstrekking 255076 - 255080 is uitgevoerd en een pathologisch 
resultaat heeft gegeven.  

    De verstrekking 257795 - 257806 en de verstrekking 258613 - 258624 
mogen niet worden aangerekend in geval van systematische screening 
van de pasgeborenen in het raam van de opsporing van neonatale 
doofheid." 
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    "K.B. 2.9.1992" (in werking 1.11.1992)    
"  258296 258300 Onderzoek van de cochleaire werking door registratie van de 

spontane en/of opgewekte oto-emissies K 30  
        
    De verstrekking nr. 258296 - 258300 mag niet worden aangerekend in 

geval van systematische screening."  
      
    "K.B. 18.2.1997" (in werking 1.4.1997)    
" 2822 257736 257740 Meten van de impedantie van het trommelvlies, van het 

middenoor en van de gehoorbeentjesketen, met protocol en 
tympanogram, inclusief de eventuele stapediale reflex K 12 " 

        
 2911 257810 257821 Punctie, inclusief eventueel draineren van de frontale sinus 

langs externe weg K 40  
        
 2912 257832 257843 Nieuwe ingreep op de gehoorbeentjesketen, minder dan zes 

maanden na functionele heelkunde op het oor K 120  
        
 2914 257854 257865 Heelkundige exploratie van het middenoor onder microscoop 

met losmaken van het trommelvlies K 120  
        
 2915 257876 257880 Myringoplastiek (enten van het trommelvlies) K 180  
        
 2916 257891 257902 Tympanoplastiek met vrijmaken van de vensters en enten 

van het trommelvlies, met of zonder uitruimen van 
petromastoïd K 360  

        
 2918 257913 257924 Rhinomanometrische studie van de permeabiliteit van twee 

neusholten met meten van de debieten en drukken, met 
grafiek en protocol K 20  

        
 2921 257935 257946 Rhinomanometrische studie van de permeabiliteit van de 

twee neusholten met meten van de debieten en drukken, 
gevolgd door een of meer neusprovocatietests door 
aërosols, met grafiek en protocol K 30  

        
    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)    
"  258694 258705 Akoestische rhinometrie met curve en protocol en bepaling 

van de minimale dwarsdoorsnedeoppervlakte van de 
neusholte (MCA, minimal cross sectional area) en van het 
nasaal volume, met het oog op of ter evaluatie van het 
resultaat van een heelkundige ingreep K 30 " 

        
 2922 257950 257961 Rhinoplastiek wegens verlies van neus (hoofdbewerking) K 270  
        
 2924 257972 257983 Rhinoplastiek wegens verlies van neus (bijkomende 

bewerking) K 90  
        
 2925 257994 258005 Herstel van een misvorming van neuspyramide door 

osteotomie of enten of prothese K 225  
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    "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)] 
+ "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)  

    "De verstrekking 257994-258005 is slechts aanrekenbaar op voorwaarde 
dat de rhinomanometrie of akoestische rhinometrie aantoont dat de 
misvorming van de neuspiramide de oorzaak is van een pathologische 
neusobstructie of op voorwaarde dat ze gerechtvaardigd wordt door 
ernstige sekwellen van een vroeger trauma.  

    Deze elementen moeten bewaard worden in het dossier van de 
rechthebbende dat door de verstrekker wordt bijgehouden en ter 
beschikking van de adviserend geneesheer wordt gehouden."  

      
    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)  
"  258635 258646 Subperichondrale correctie van het neustussenschot K 120  
        
  258650 258661 Subperichondrale en subperiostale correctie van het 

neustussenschot K 150  
        
  258672 258683 Externe rhinoseptoplastie procedure met volledige correctie 

van neustussenschot, neuspiramide en neusklep mits 
aangetoond aan de hand van een afwijkend resultaat bij een 
akoestische rhinometrie K 300  

        
  258731 258742 Behandeling van een breuk van de neusbeenderen K 50  
        
  258753 258764 Heelkundige behandeling wegens eenzijdige choanaatresie K 180 " 
      
 2932 258075 258086 Microlaryngoscopie in suspensie (Kleinsasser) met of zonder 

afname voor biopsie K 50  
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)    
" 2934 258090 258101 Endoscopische heelkunde op de larynx : cordectomie, 

cordopexie, arytenoïdectomie, arytenoïdopexie K 240  
        
  258532 258543 Microchirurgische ingreep op de larynx voor het corrigeren of 

het behoud van de stem K 100 " 
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995) + "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
" 2935 258112 258123 Endoscopische heelkunde op de larynx : andere gevallen 

dan die omschreven in de verstrekking 258090 - 258101 of 
258871-258882 K 90 " 

        
 2936 258134 258145 Operatieve behandeling van larynxstenose met aanleggen 

van een recalibratieprothese door laryngoscopie in 
suspensie zonder laryngofissuur K 100  

        
 2938 258156 258160 Eenzijdige correctieheelkunde op het oor K 120  
        
 2941 258171 258182 Tweezijdige correctieheelkunde op het oor K 180  
        
 2942 258193 258204 Correctieheelkunde op het oor, per voorbereidende of 

aanvullende bewerking K 60  
        
    Volledige reconstructie van oorschelp wegens aplasie of traumatische 

amputatie :  
 2944 258215 258226 Hoofdbewerking K 240  
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 2945 258230 258241 Per voorbereidende of aanvullende bewerking K 90  
        
    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)    
    "De verstrekkingen 472356 - 472360 en 472393 - 472404 worden 

eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een geneesheer 
die is erkend als geneesheer, specialist voor otorhinolaryngologie."  

      
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986)    
"  258311 258322 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier K 50 " 
        
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995)  
"  258333 258344 Excisie voor biopsie van een diep gelegen halsklier K 75 " 
        
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986)    
"  258355 258366 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor K 200 " 
        
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995) + "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
"  258554 258565 Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals K 165 " 
        
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
"  258370 258381 Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met 

georiënteerd resectiespecimen K 300  
        
  258392 258403 Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals 

met georiënteerd resectiespecimen K 400 " 
        
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986)  
"  258414 258425 Benige rekonstruktie in het maxillo-faciaal massief bij middel 

van een gesteelde osteo-myo-cutane lap, inclusief de 
ribresectie en osteosynthese K 340  

        
  258436 258440 Benige reconstruktie in het maxillo-faciaal massief bij middel 

van een vrije osteo-myo-cutane lap met microchirurgisch 
hechten, inclusief de ribresectie en osteosynthese K 400  

        
  258451 258462 Heelkundig verwijderen van een expansief diepliggend letsel 

dat een resectie van een deel van de schedelbasis 
noodzakelijk maakt K 400 " 

        
    "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)    
"  258775 258786 Supplement voor peroperatieve computergestuurde 

navigatie bij de verstrekking 258451-258462 K 300  
        
  258790 258801 Computer geassisteerde preoperatieve planning in geval van 

reconstructie van een uitgebreide resectie in het hoofd 
halsgebied K 250  

        
  258856 258860 Transorale endoscopische faryngectomie K 300  
        
  258871 258882 Transorale endoscopische horizontale (supraglottis) 

laryngectomie of hemilaryngectomie met inbegrip van 
arytenoid K 400  
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  258893 258904 Endoscopisch procedure voor intratumorale 
photodynamische behandeling of electroporatietherapie bij 
mucosatumoren voor de volledige behandeling van het 
geheel der letsels K 240  

        
  258930 258941 Modelleren en functionele adaptatie van een gesteeld of vrij 

microvasculair geanastomoseerd weefseltransplantaat K 350  
        
  258952 258963 Modelleren en functionele adaptatie, door middel van 

osteotomie en osteosynthesemateriaal, van een vrij 
microvasculair geanastomoseerd uit meerdere weefsels 
bestaand weefseltransplantaat (weke delen en bot of 
kraakbeen) K 500  

        
    De prestaties 258930-258941 en 258952-258963 zijn enkel te attesteren 

wanneer tijdens dezelfde ingreep minstens één van de volgende prestaties 
verricht zijn:  

    255452-255463, 256756-256760, 256771-256782, 257191-257202, 
258370-258381, 258392-258403, 258451-258462, 258554-258565, 
259011-259022, 259033-259044, 259114-259125, 311032-311043, 
311091-311102, 311172-311183, 311150-311161, 312653-312664, 
312572-312583, 312594-312605"  

        
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986)  
"  258473 258484 Heelkundige behandeling van een fractuur van de maxilla 

met repositie van een fraktuur van de orbitabodem K 225 " 
        
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
"  258716 258720 Behandeling van een tracheale stenose door laserresectie K 120 " 
        
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 22.8.2002" ( in werking 1.9.2002)  
"  258812 258823 Een- of tweezijdige tympanoscopie met behulp van een 

stereoscopische binoculaire microscoop met veelvoudige 
vergroting van ten minste 10 keer K 9 " 

        
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991)    
"  258834 258845 Nasale endoscopie met of zonder biopsie, met behulp van 

een rechte optiek of hoekoptiek of van een fibroscoop 
waarmee het cavum, de meatus, de conchae en de 
drainagewegen van de maxillaire, frontale, ethmoidale, 
sphenoïdale sinussen worden geëxploreerd, inclusief de 
eventuele lokale anesthesie K 20 " 

        
    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)    
    "De verstrekkingen 351035-351046, 258510-258521 en 

258834-258845 zijn onderling niet cumuleerbaar."    
        

 
 
 


