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          Invoegen 
 
          Verwijderen 

 
Artikel 14 – HEELKUNDE 
 

    Art. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is 
vereist van geneesheer, specialist voor één van de disciplines
specialismen die tot de uitwendige pathologie behoren : 

     
    a) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : 

algemene verstrekkingen.
     
    ...    
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    AFDELING 5. - Heelkunde.
     
    "K.B. 9.11.2015" (in werking 1.2.2016)
    "Art. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming 

is vereist van geneesheer, specialist voor één van de specialismen die tot 
de uitwendige pathologie behoren :"

     
    a) de verstrekkingen die tot het specialisme heelkunde (D) behoren : 

algemene verstrekkingen.
     
 2019 220091 220102 Bioptische afname volgens Daniels K 75
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985)
"  220113 220124 Volledige heelkundige behandeling van dermale vegetaties K 35 "
      
 2069 220135 220146 Insnijding van hemorrhoïdale thrombose K 20
      
 2079 220150 220161 Heelkundige bewerking wegens goedaardige of 

kwaadaardige oppervlakkige tumors of niet traumatische 
letsels aan gelaat of lippen K 30

      
 2089 220172 220183 Geschrapt door K.B. 30.11.2003 (in werking 1.2.2004)   
       
 2068 220194 220205 Geschrapt door K.B. 30.11.2003 (in werking 1.2.2004)   
       
 2099 220216 220220 Exeresis van anthrax K 50
      
 2010 220231 220242 Verwijderen van diepliggende, vreemde lichamen uit 

weefsels K 75
      
 2020 220253 220264 Volledige heelkundige behandeling van diepliggende 

phlegmone K 50
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) + "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)
"  220275 220286 Exerese van een onder de aponeurose gelegen expansieve 

tumor uit de weke weefsels K 120 "
      
    "K.B. 6.3.2007" (in werking 1.5.2007)  
"  220371 220382 Exerese van een onder de aponeurose gelegen sarcoma K 250 "
      
 2030 220290 220301 ° Baarmoedercurettage, curatieve of exploratieve, eventueel 

inclusief dilatatie en afname voor endo-uterine biopsie K 50
      
    "K.B. 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) 
"  220312 220323 Heelkundige bewerking wegens diepe tumoren of letsels aan 

het gelaat of lippen, exclusief huidletsels K 120
      
  220334 220345 Heelkundige bewerking wegens expansieve diepe tumoren 

of letsels aan het gelaat of lippen die brede resectie vert, 
inclusief plastiek K 180 "

      
 2009 220356 220360 Exeresis van ganglion K 40
      
    Tangentiële excisie met de dermatoom van verbrande huid of 

escharectomie van verbrande weefsels, uitgestrekt over : 
 2001 221012 221023 5 tot 10 pct. van de lichaamsoppervlakte K 75
      
 2002 221034 221045 10 tot 20 pct. van de lichaamsoppervlakte K 120
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 2003 221056 221060 20 pct. en meer van de lichaamsoppervlakte K 225
      
      
 2004 221071 221082 tenminste één derde van het gelaat K 120
      
 2005 221093 221104 één hand en vingers K 120
      
 2006 221115 221126 de twee handen en de vingers ervan K 180
      
    Die verstrekkingen mogen slechts eenmaal per geval worden aangerekend 

en mogen onderling niet worden gecumuleerd.
     
    Tangentiële excisie met de dermatoom van verbrande huid of 

escharectomie van verbrande weefsels met bedekken met dermo-
epidermale ent tijdens dezelfde operatiezitting :

 2007 221130 221141 20 pct. en meer van de lichaamsoppervlakte K 350
      
    Wanneer de verstrekkingen nrs. 221012 - 221023, 221034 - 221045, 

221056 - 221060, 221071 - 221082, 221093 - 221104, 221115 - 221126 24 
uur of minder vóór het bedekken van de letsels met enten worden verricht, 
mogen uitsluitend deze laatste worden aangerekend.

     
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988)
"  221152 221163 Resectie van sacrococcygeale cyste K 127 "
      
    "K.B. 29.4.1999" (in werking 1.7.1999)
"  221174 221185 Draineren van de Douglas door rectotomie of door colpo-

tomie K 90 "
      
    "K.B. 26.3.2003" [in werking 1.4.2003 ("K.B. 22.4.2003" + Erratum B.S. 29.4.2003)]
"  221196 221200 Uitsnijden van een misvormd litteken, gevolgd door hechting K 50
      
    De verstrekking 221196 - 221200 wordt eveneens gehonoreerd wanneer 

ze wordt verricht door een geneesheer specialist voor dermato-
venereologie."

     
    "K.B. 7.1.1987" (in werking 1.1.1987) + "K.B. 18.4.2010" (in werking 1.7.2010) + 

"K.B. 27.4.2010" (in werking 1.8.2010)   
    "De verstrekkingen nrs. 472010 - 472021, 473535 - 473546 die zijn 

opgenomen in hoofdstuk V, artikel 20, § 1, c), van deze nomenclatuur 
worden eveneens gehonoreerd wanneer ze worden verricht door een 
geneesheer die is erkend als geneesheer specialist voor heelkunde."

 
 


