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Artikel 14 – HEELKUNDE 
 
 

    l) de verstrekkingen die tot het specialisme stomatologie 
(DR) behoren :

     
  …   
     
  312756 312760 Plaatsen van osteogeïntegreerde implantaten en/of van 

middelen ter vervanging van been bij patiënten met een 
ernstige functionele en psychosociale handicap ten gevolge 
van een ernstige beendermutilatie na trauma of 
tumorresectie, ten gevolge van osteoradionecrose of ten 
gevolge van aangeboren misvormingen. De vergoeding dekt 
de heelkundige ingreep ter waarde van K180 en beoogt 
daarnaast een tussenkomst in de kosten van het materiaal. K 1250

      
  …   
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    l) de verstrekkingen die tot het specialisme stomatologie (DR) 
behoren :

     
    "K.B. 7.1.1987" (in werking 1.1.1987)
" 1619 310516 310520 ° Insnijden van abces van mondbodem K 6 "
      
 1629 310531 310542 Wegnemen van andere beensplinters dan in de 

gingivodentale streek K 6
      
 1639 310553 310564 Intrabuccaal plaatsen van plastiek of ander materiaal K 30
      
 1649 310575 310586 Exeresis van sublinguale klier K 75
      
    "K.B 23.5.1985" (in werking 5.6.1985) 
"  310590 310601 Gedeeltelijke tongresectie buiten de traumatische letsels K 120 "
      
 1669 310634 310645 Verwijderen van speekselstenen, langs de mond K 30
      
 1679 310656 310660 Catheterisme of dilatatie van Stenon-kanaal K 30
      
 1617 310671 310682 Plastiek wegens huidfistel van Stenon-kanaal, volledige 

heelkundige behandeling K 120
      
 1689 310693 310704 Catheterisme of dilatatie van Wharton-kanaal K 30
      
 1627 310715 310726 Heelkundige bewerking wegens kikvorsgezwel K 120
      
 1699 310730 310741 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004)
     
 1605 310752 310763 Heelkundige bewerking wegens fissuur van het velum 

palatinum K 180
      
 1615 310774 310785 Staphyloplastiek wegens gedeeltelijk gespleten gehemelte K 180
      
 1613 310796 310800 Staphyloplastiek wegens totaal gespleten gehemelte K 225
      
 1625 310811 310822 Staphylorrhaphie wegens gedeeltelijk gespleten gehemelte K 180
      
 1623 310833 310844 Staphylorrhaphie wegens totaal gespleten gehemelte K 225
      
 1637 310855 310866 Plastiek wegens huidfistel van dentale oorsprong, volledige 

heelkundige behandeling K 120
      
    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 
"  312174 312185 Wegnemen van percutaan of permucosaal 

synthesemateriaal K 11
      
  312196 312200 Wegnemen van subcutaan of submucosaal 

synthesemateriaal K 22 "
      
 1610 310870 310881 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004)
     
 1633 310892 310903 Behandeling door vaste of samengestelde prothese van 

beenbreuken van beendermassief van gelaat, exclusief 
neusbeenbreuken K 225
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 1620 310914 310925 Behandeling van kaakbeenostitis, door curettage, in één of 
meer bewerkingen K 50

      
 1635 310936 310940 Resectie van kaakbeencondyle voor verbeteren van 

gewrichtsholte K 180
      
 1645 310951 310962 Trepanatie van kaakbeen wegens cystische tumor of ostitis K 180
      
 1655 310973 310984 Uitrukken van onderste tandzenuw door trepanatie van 

ramus mandibulae K 180
      
 1727 310995 311006 Behandeling van breuken van onderkaakbeen en 

gelaatsmassief, zonder osteosynthese K 120
      
 1647 311010 311021 Gedeeltelijke resectie zonder discontinuïteit van 

onderkaakbeen K 120
      
 1675 311032 311043 Gedeeltelijke resectie met discontinuïteit van 

onderkaakbeen of resectie van kinstreek K 180
      
 1685 311054 311065 Heelkundige behandeling door bloedige repositie of 

osteosynthese van breuk of luxatie van onderkaakbeen K 180
      
 1643 311091 311102 Volledige resectie van onderkaakbeen K 225
      
 1606 311113 311124 Osteosynthese wegens breuk van onderkaakbeen K 180
      
 1626 311135 311146 Trepanatie van bovenkaakbeen wegens tumor, ostitis, 

sequesters of voor opzoeken van vreemde lichamen K 180
      
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986) 
"  311150 311161 Subtotale maxillectomie met resectie van de alveolaire kam 

en het verhemelte K 180
      
  311172 311183 Totale maxillectomie met inbegrip van de oogkasbodem 

en/of processi ptergyoidei K 225 "
      
 1657 311194 311205 Neurotomie of neurectomie bij de sub-orbitale, mentale of 

auriculotemporale uitmondingspunten K 120
      
 1665 311216 311220 Neurotomie of neurectomie van de onderkaakzenuw aan 

schedelbasis K 180
      
 1616 311231 311242 Neurotomie of neurectomie van bovenkaakzenuw aan 

schedelbasis K 180
      
 1667 311253 311264 Heelkundige bewerking op temporomaxillair gewricht K 120
      
 1677 311275 311286 Openen van temporomaxillaire loge, zonder 

gewrichtsplastiek K 120
      
 1663 311290 311301 Openen van temporomaxillaire loge, met gewrichtsplastiek K 225
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    "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)
" 1687 311312 311323 Heelkundige ingreep wegens tumor op de tandkasrand K 120 "
      
 1697 311334 311345 Heelkundige bewerking wegens paradentale cysten K 120
      
 1608 311356 311360 Exeresis van diepliggende, uitgebreide beencyste der 

achterstreek van beendermassief van gelaat K 120
      
    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 
"  312211 312222 Osteotomie met het doel een progressieve mobilisatie van 

een botfragment te realiseren met behulp van een distractor 
in geval van een maxillo-faciaal botdefect, distractor niet 
inbegrepen K 400

      
  312233 312244 Wekelijkse controle gedurende de actieve distractiefase met 

activeren van de distractor of blokkeren van de distractor. 
Enkel aan te rekenen gedurende de actieve distractiefase 
voor een maximumperiode van 8 weken K 50

      
  312255 312266 Sagittale en/of verticale distractie van een kaakbeen, 

unilateraal, inclusief het aanbrengen van de 
osteotomiezaagsneden, distractor niet inbegrepen K 250

      
  312270 312281 Transversale distractie tussen twee kaakbeenderen, 

inclusief het aanbrengen van de osteotomiezaagsneden, 
distractor niet inbegrepen K 250

      
  312292 312303 Verwijderen van distractoren, ongeacht het aantal, aan 

100 % per opereerstreek K 120
      
    Voor de verstrekking 312292 - 312303 geldt dat de volledige bovenkaak 

en de volledige onderkaak voor de verwijdering van de distractor ieder als 
één opereerstreek worden beschouwd."

     
 1618 311371 311382 Enkelvoudige osteotomie (inclusief afname) van been uit 

beendermassief van gelaat K 120
      
 1646 311393 311404 Dubbele osteotomie (inclusief afname) van been uit 

beendermassief van gelaat K 180
      
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) + "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 
"  311415 311426 Osteotomie met verplaatsing van kaakbeenstukken of 

reconstructieheelkunde op het kaakbeen inclusief 
plaatfixatie en eventuele afname van een autogene beenent. K 225 "

      
    "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
"  312955 312966 Eenmalig supplement bij de verstrekking 311415-311426 voor 

de kinplastie door osteotomie K 112,5 "
      
 1656 311430 311441 Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.10.2008)  
      
 1628 311452 311463 Autoplastisch afsluiten van bucconasale of buccosinusale 

verbinding K 120
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    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)  
" 1638 311474 311485 Heelkundige bewerking wegens enkelvoudige lipspleet K 120
      
 1666 311496 311500 Heelkundige bewerking wegens dubbele lipspleet K 180
      
 1650 311511 311522 Heelkundige bewerking wegens lipspleet, aanvullende 

bewerkingen K 75 "
      
 1660 311533 311544 Irrigatie van sinus langs alveolaire weg K 10
      
    "K.B. 12.8.2008" (in werking 1.10.2008)  
"  310354 310365 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie in de maxillaire sinus K 180
      
  310376 310380 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie in de ethmoidale sinus K 180
      
  310391 310402 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie in de sphenoidale sinus K 180
      
  310413 310424 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie in de frontale sinus K 180
      
  310435 310446 Volledige eenzijdige heelkundige behandeling van 

inflammatoire pathologie van twee sinussen K 250
      
  310450 310461 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 310354-310365, 310376-310380, 310391-310402, 

310413-310424, 310435-310446 en 310450-310461 mogen niet 
gecumuleerd worden met de verstrekking 258510-258521. 

      
  310472 310483 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

      
  310494 310505 Volledige heelkundige behandeling van tumorale 

sinuspathologie K 400
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    Voor de verstrekking 310494-310505 moet een anatomopathologisch 
bewijs beschikbaar zijn in het medisch dossier.

      
    De verstrekkingen 310472-310483 en 310494-310505 mogen niet 

gecumuleerd worden met andere ingrepen op de paranasale sinussen." 
      
 1648 311555 311566 Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.10.2008)  
      
 1676 311570 311581 Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.10.2008)  
      
 1683 311592 311603 Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.10.2008)  
      
 1601 311614 311625 Geschrapt door K.B. 12.8.2008 (in werking 1.10.2008)  
      
 1670 311636 311640 Wegnemen van een wortel of van vreemde lichamen uit 

sinus langs alveolaire weg K 75
      
 1658 311651 311662 Wegnemen van wortel of vreemde lichamen langs de fossa 

canina K 120
      
 1668 311673 311684 Heelkundige bewerking voor onderbinding van vena 

jugularis K 120
      
 1680 311695 311706 Sluiten van buccosinusale fistel, door aviveren of 

medicamenteus middel, in één of meer bewerkingen K 25
      
 1678 311710 311721 Exeresis van submaxillaire klier, van parotis, zonder 

dissectie van nervus facialis K 120
      
 1688 311732 311743 Behandeling van de gelaatsverlamming door spier-

transpositie K 120
      
 1698 311754 311765 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)  
      
    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) + "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009) 
" 1604 311791 311802 Wegnemen van parotis, met dissectie van nervus facialis K 400 "
      
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986) 
" 1707 311813 311824 Incisie van een hals- of adenoflegmone K 75 "
      
 1690 311835 311846 Exeresis van veretterde adenitis of van halsklier K 50
      
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986) 
" 1624 311872 311883 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of 

-tumor K 200 "
      
 1717 311894 311905 Heelkundige bewerking voor onderbinding van arteria carotis K 120
      
 1750 311953 311964 ** Tongbiopsie K 10
      
 1760 311975 311986 Speekselklierbiopsie K 20
      
 1757 311990 312001 Bloedige repositie van een breuk van bovenkaakbeen of van 

malaris K 120
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 1705 312012 312023 Osteosynthese wegens breuk van bovenkaakbeen of van 
malaris K 180

      
 1715 312034 312045 Temporomaxillair gewricht : eenzijdige extra-articulaire 

butee K 180
      
 1770 312056 312060 Onbloedige repositie van temporomaxillaire luxatie onder 

algemene anesthesie K 20
      
 1725 312071 312082 Pharyngoplastiek (type Sanvenero-Rosselli) K 180
      
 1767 312093 312104 Neurotomie of neurectomie ter hoogte van spina van Spix K 150
      
 1644 312115 312126 Arthroplastiek wegens eenzijdige temporomaxillaire 

ankylose K 225
      
 1737 312130 312141 Behandeling - eenvoudige methode - van breuk van een 

been van beendermassief van gelaat, exclusief 
neusbeenbreuken K 120

      
    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 
"  312314 312325 Desinclusie van een palatinaal ingesloten hoektand waarbij 

het bot boven de kroon van de ingesloten tand 
geösteotomiseerd wordt met het doel een orthodontische 
tractie te verwezenlijken K 120

      
  312336 312340 Mucoperiostlap (inclusief de apicaalwaartse verschuiving 

van de mucoperiostlap) boven een geretineerde tand met 
het doel de tand kroon vrij te maken K 75

      
  312351 312362 Verwijdering van een in de bovenkaak geretineerd 

surnummerair element, in de streek van hoektand tot 
hoektand K 75

      
  312373 312384 Heterotopische transplantatie van het tandorgaan, inclusief 

het creëren van een neoalveole, fixatie inbegrepen K 180
      
  312395 312406 Transalveolaire tandtransplantatie (osteotomie van 

omgevend bot met behoud van het tandligament), fixatie 
inbegrepen K 150

      
    De verstrekkingen 312373 - 312384 en 312395 - 312406 zijn niet 

cumuleerbaar met de verstrekking 317295 - 317306
     
    Artikel 14, m) is niet van toepassing voor de verstrekkingen 312373 -

312384 en 312395 - 312406.
     
  312410 312421 Osteotomie rond een geretineerde tand waarbij een 

pericoronaire botresectie en desgevallend een tandsectie 
wordt uitgevoerd K 120

      
  312432 312443 Osteotomie boven en rond een tandkiem met eventuele 

tandsectie met verwijdering van de tandkiem K 120 "
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 1696 312152 312163 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004) 

     
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986) 
"  312513 312524 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier K 50
      
  312535 312546 Excisie voor biopsie van een kleine diep gelegen halsklier K 75
      
  312550 312561 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor K 200 "
      
    "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)  
"  312970 312981 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) 
"  312572 312583 Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met 

georiënteerd resectiespecimen K 300
      
  312594 312605 Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals 

met georiënteerd resectiespecimen K 400 "
      
  312616 312620 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)  
      
  312631 312642 Geschrapt door het K.B. 21.1.2009 (in werking 1.5.2009)  
      
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986) 
"  312653 312664 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)  
"  312992 313003 Supplement voor peroperatieve computergestuurde 

navigatie bij de verstrekking 312653-312664 K 300 "
      
    "K.B. 31.1.1986" (in werking 1.7.1986) + "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)
"  312675 312686 Heelkundige behandeling van een fractuur van de maxilla 

met repositie van een fractuur van de orbitabodem K 225 "
      
  312690 312701 Geschrapt door K.B. 22.10.2010 (in werking 1.2.2011)  
      
  312712 312723 Geschrapt door K.B. 22.10.2010 (in werking 1.2.2011)  
      
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) 
"  312734 312745 Heelkundig sluiten van één of meer congenitale 

beendefecten ter hoogte van de processus alveolaris met 
behulp van autogene spongieuze beenent(en), inclusief het 
afnemen van de beenent K 225 "

      
 1749 317030 317041 + Alveolectomie uitgestrekt over een streek van minimum 

zes tanden K 42
      
 
 
 
 
 
 
 

    

 



 STOMATOLOGIE Art. 14l pag. 8 
officieuze coördinatie 
__________________________________________________________________________________________________  
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Versie in werking sinds 01/04/2017 

 

    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 
" 1759 317052 317063 + Heelkundige behandeling door middel van curettage 

wegens osteïtis der tandkassen of wegens apicale osteïtis 
van de boven -en/of de onderkaak in één of meerdere 
bewerkingen. K 62 "

      
    "K.B. 22.8.2002" (in werking 1.9.2002) + "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 
" 1729 317074 317085 + Gingivectomie, uitgestrekt over een streek van minimum 6 

tanden, aan één kaakbeen K 21 "
      
 1789 317096 317100 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004) 

     
 1709 317111 317122 + Exeresis van goedaardige intrabuccale tumors K 10
      
 1739 317133 317144 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004)
     
 1719 317155 317166 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004)
     
 1710 317170 317181 + Frenectomie K 42
      
 1720 317192 317203 + ** Intrabuccaal insnijden van abces van dentale oorsprong K 10
      
 1747 317214 317225 + Extractie onder algemene anesthesie van minimum 8 

tanden, inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen K 125
      
    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 
" 1779 317236 317240 + ** Extractie van geïmpacteerde of geretineerde tand K 75 "
      
    "K.B. 7.6.1995" (in werking 1.10.1995) 
" 1730 317251 317262 + Extractie onder algemene anesthesie van minder dan 8 

tanden, inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen K 75 "
      
    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 
"  317376 317380 Extractie in ziekenhuismilieu van minimum 8 tanden, 

inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen onder 
monitoring van de vitale parameters K 125

      
  317391 317402 Extractie in ziekenhuismilieu van minder dan 8 tanden, 

inclusief alveolectomie en eventuele hechtingen, en dit 
onder monitoring van de vitale parameters K 75

      
    Voor de verstrekkingen 317376 - 317380 en 317391 - 317402, is een 

medisch verslag van een geneesheer-specialist in inwendige 
geneeskunde, pneumologie, cardiologie, gastro-enterologie, reumatologie, 
pediatrie of anesthesie-reanimatie vereist waaruit blijkt dat de extracties 
niet buiten het ziekenhuis kunnen gebeuren en dat het gaat om een 
medisch risicopatiënt. Dit verslag dient in het dossier bewaard te blijven."

     
 1740 317273 317284 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004) 
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    "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 
" 1701 317295 317306 + Vervaardigen en plaatsen van radiumhoudende prothesen, 

obturators, prothesen voor breuk en ankylose, maxillofaciale 
prothesen, dilatators, mobilisators : maximum K 400 "

      
    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) 

"  317413 317424 Onderzoek vòòr een eventuele orthognatische behandeling, 
inclusief de raadpleging en het nemen van de afdruk van de 
twee bogen, het vervaardigen van de studiemodellen, het 
stellen van de diagnose en het behandelingsplan met 
verslag. Simultane aanrekening van een raadpleging is niet 
toegestaan K 50 "

      
    "K.B. 22.7.1988" (in werking 1.8.1988) 

    "Prechirurgische orthodontie."   
  317310 317321 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004) 

     
  317332 317343 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004) 

     
  317354 317365 Geschrapt door K.B. 9.12.2003 (in werking 1.2.2004) 

     
    "K.B. 22.1.1991" (in werking 1.1.1991) + "K.B. 9.10.1998" (in werking 1.1.1999) + 

"K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004) + "K.B. 26.1.2017" (in werking 1.4.2017) 

"  312756 312760 Plaatsen van osteogeïntegreerde implantaten en/of van 
middelen ter vervanging van been bij patiënten met een 
ernstige functionele en psychosociale handicap ten gevolge 
van een ernstige beendermutilatie na trauma of 
tumorresectie, ten gevolge van osteoradionecrose of ten 
gevolge van aangeboren misvormingen. De vergoeding dekt 
de heelkundige ingreep ter waarde van K180 en beoogt 
daarnaast een tussenkomst in de kosten van het materiaal. K 1250 "

      
    "K.B. 9.12.2003" (in werking 1.2.2004)   
"  312815 312826 Resectie van één linea mylohyoïdea in een atrofische 

edentate onderkaak K 120
      
  312830 312841 Gesloten vestibulumplastie K 120
      
  312852 312863 Open vestibulumplastie K 180
      
  312874 312885 Gesteelde huid- of mucosalapplastie, hoofdbewerking K 120
      
  312896 312900 Gesteelde huid- of mucosalapplastie, bijkomende bewerking K 75
      
  312911 312922 Preprothetische of oncologische gingivale of mucosale ent 

over een oppervlakte van < 5 cm² K 75
      
  312933 312944 Preprothetische of oncologische gingivale of mucosale ent 

over een oppervlakte van > 5cm² K 120
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    In geval van heelkunde op de zachte weefsels, mag het hechten op de 
exeresisplaats van een tumor of andere letsels of op de plaats van een 
wonde, het bedekken van het substantieverlies door vrijprepareren van de 
huid of mobilisatie van de huidlappen, niet worden beschouwd als een 
plastie, maar is het de bewerking voor het sluiten van de exeresis of van 
de wonden. Wanneer wegens het huidsubstantieverlies het vormen van 
een rotatiehuid of mucosalap en/of een wandelende huid- of 
mucosaplastie nodig is, mag verstrekkingen 312874 - 312885 à 312933 -
312944 worden geattesteerd ter vervanging van de verstrekkingen inzake 
exeresis of hechten van wonden."

       
    "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009)   
"  313014 313025 Computer geassisteerde preoperatieve planning in geval 

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

       
  313036 313040 Modelleren en functionele adaptatie van een gesteeld of vrij 

microvasculair geanastomoseerd weefseltransplantaat K 350
       
  313051 313062 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 313036-313040 en 313051-313062 zijn enkel te attesteren 

wanneer tijdens dezelfde ingreep minstens één van de volgende prestaties 
verricht zijn : 312572-312583, 312594-312605, 311032-311043, 311091-
311102, 311172-311183, 311150-311161, 312653-312664, 255452-255463, 
256756-256760, 256771-256782, 257191-257202, 258370-258381, 258392-
258403, 258451-258462, 258554-258565, 259011-259022, 259033-259044, 
259114-259125. 

      
  313073 313084 Aanplooien en adapteren van een reconstructieplaat  K 120 "
      
    "K.B. 21.1.2009" (in werking 1.5.2009) + "K.B. 22.10.2010" (in werking 1.2.2011)
    "Deze prestatie is enkel te attesteren wanneer tijdens dezelfde interventie 

één van volgende prestaties verricht zijn : 311010-311021, 311032-
311043, 311091-311102, 311172-311183, 311150-311161." 

      
 
 


