
 
 

 

NOMENCLATUUR 

ORTHOPEDIE ROND DE KNIE 
 
   
Daghospitaal-gehospitaliseerd 
 
Knie open 

 290032 N 200 290043 arthrotomie van de knie 
 290054 N 200 290065 wegnemen van vrij lichaam in kniegewricht 
 290091 N 200 290102 capsulotomie van knie achteraan 
 290113 N 300 290124 totale synovectomie van knie 
 290135 N 250 290146 arthrolysis van knie 
 femoropatellaire arthroplastiek 

o 290194 N 350 290205 met prothese 

 femorotibiale arthroplastiek 
o 290253 N 500 290264 met unicompartimentele prothese 
o 290275 N 588 290286 met gelede prothese/TKP 
o 279031 N 285 279042 poly exchange 
o 279053 N 750 279064 partiele revisie (femur/tibia component)  
o 293451 N 850 293462 wegnemen volledige knieprothese en 

plaatsen van een nieuwe volledige 

 290290 N 400 290301 arthrodese van knie 
 291233 N 150 291244 gedeeltelijke patellectomie 
 291255 N 200 291266 totale patellectomie 
 291034 N 125 291045 trepanatie van patella 

Pezen, ligamenten, slijmbeurzen 

 293915 N 450 293926 vrijmaken van het extensieapparaat van knie, met 
losmaken van de musc. quadriceps en de arthrolysis van de knie 
omvattend (Judet) 

 293952 N 200 293963 hechten van patellapees 
 293930 N 200 293941 hechten van quadriceps pees 
 293996 N 300 294000 plastiek van de patellapees met tendineus, cutaan 

of aponeurotisch materiaal 
 294011 N 200 294022 hechten van intern of extern knieligament 
 294033 N 250 294044 hechten van gekruiste knieligamenten 
 294055 N 300 294066 hechten van verscheidene knieligamenten 



 
 

 

 294070 N 300 294081 plastiek van intern of extern knieligament of MPFL, 
met tendineus, cutaan of aponeurotisch materiaal 

 294092 N 400 294103 plastiek van het of de gekruiste knieligamenten met 
tendineus, cutaan of aponeurotisch materiaal 

 294136 N 200 294140 sectie van de knieflexoren 
 294151 N 250 294162 verlengen van de knieflexoren 
 294210 N 100 294221 uitsnijden cyste uit ganzevoet (pes anserinus) 
 294232 N 150 294243 uitsnijden cyste uit knieholte 
 294770 N 100 294781 exeresis van prepatellaire bursitis 

 
OSTEOTOMIE 

 290916 N 350 290920 tibiaplateau (ook voor hoge tibiale osteotomie, cfr. 
Maquet, Fulkerson) 

 290850 N415 290861 tibiaplateau + weke delen behandeling 
 290894 N 200 290905 fibula 
 290872 N 325 290883 tibiadiafyse 
 276614 N450 276625 femur 

 
ARTHROSCOPIE 
 
·       300274 N 90 diagnostische arthroscopie met gebruik van taster en spoeling, 
met of zonder het nemen van een biopsie + 599480 C 40 voor ambulante 
patienten (suppl. geaccrediteerde geneesheren) N 90 300285 voor 
gehospitaliseerde patienten  
 
·       300296 N 100 300300 excisie van plica synovialis of resectie van het 
retinaculum patellae of extractie van vreemde lichamen, inclusief deze als gevolg 
van osteochondritis  
 
·       300311 N 175 300322 behandelen van osteochondraal knieletsel  door 
shaving 
 
·       300392 N 275 300403 behandelen van osteochondritis door osteosynthese 
of door mosaicplastie 
 
.        277476 N 200 277480 behandelen van osteochondraal letsel door 
microfractuur 
 
 
 



 
 

 

·       276636 N 250 partiële of totale meniscectomie + 599480 C 40 voor 
ambulante patienten N 250 300344 voor gehospitaliseerde patienten (voor deze 
verstrekking dient zich een iconografisch document van de meniscus dat de pre- 
en de post- operatieve beschadigde toestand aantoont in het dossier van de 
patient te bevinden - bvb. videoprint)  
 
·       300414 N 275 300425 hechten van een meniscusscheur   
 
·       277351 N 400 277362 plastiek van de kruisbanden van de knie door 
arthroscopie met eventuele selectieve arthrotomieën 
                277432 N52 277443 + meniscectomie 
                277653 N105 277664 + meniscushechting 
.       294114 N 500 294125 plastiek van verscheidene knieligamenten met 
tendineus, cutaan of aponeurotsch materiaal (MONOLOOP) 
 
Verwijderen materiaal 
 
280011 N 15 280022 percutaan  
 
280033 N 30 280044 subcutaan  
 
280055 N 100 diepliggend : schroeven, draden, staples (+ 599480 C 40 bij 
ambulante patienten)  
 
N 100 280066 bij gehospitaliseerde patienten  
 
280070 N 150 280081 intramedulaire nagels : Küntcher,G & K  
 
280092 N 200 280103 diepliggend : platen 
277690 N 310 277701 verwijderen prothese met of zonder plaatsen spacer 
280151 N 210 280162 verwijderen exostose 
277771 N 260 277782 verwijderen intra osseuse tumor 
 
Osteosynthese 
 
289310 N 425 289321 femurdiafyse  
 
289295 N 425 289306 supracondylaire femurfractuur  
 
289273 N 425 289284 fractuur van de femurcondyli  
 
289973 N 200 289984 luxatie van de patella, recent  
 
 



 
 

 

289995 N 300 290006 luxatie van de knie (femorotibiaal)  
 
290452 N 200 290463 patellafractuur  
 
289472 N 225 289483 vasthechten van femurepifysis met agrafen  
 
289553 N 325 289564 vasthechten van onderste femurepifysis en bovenste 
peroneotibiale epifysis  
 
290010 N 375 290021 recidiverende patellaluxatie  
 
289516 N 225 289520 vasthechten van peroneotibiale epifysis met krammen  
 
  290474 N 350 290485 fractuur van tibiaplateau intra-articulair  
 
  290496 N 400 290500 fractuur van beide tibiaplateaus  
 
  290511 N 250 290522 fractuur van de tibiacondyli  
 
  290533 N 300 290544 metafysaire fractuur van de tibia bovenaan 
 
Pseudarthrose 
 
  289413 N 500 289424 femurcondyli  
 
  290776 N 250 290780 patella  
 
  290754 N 375 290765 onderbeen 
 
  
RADIOLOGIE 
 
  466233 N 40 466244 Radiografie van de knie met visualisatie van knie en 
patellagewricht, minimum twee clichés    
 
  466336 N 40 466340 Radiografie van het bovenbeen met visualisatie van de 
femurdiafyse en het distale of proximale gewricht, minimum twee clichés  
 
  466255 N 40 466266 Radiografie van de heup, met visualisatie van het 
heupgewricht, minimum twee clichés 
 
 



 
 

 

 
GIPSEN 
 
Ambulant-hospitalisatie 
 
299154 N 75 299165 van dij tot voeten, van dij tot enkel  
 
299176 N 65 299180 gipslaars of toestel van Delbet 
 
 
MON 
 
299515 N 65 299526 = idem als boven, maar voor het onderste lidmaat, onder 
narcose 
 


