
Overzicht prestaties kaakchirurgie per 1 januari 2016 op basis van RZ16B

Code Zorgactiviteit omschrijving Zorgactiviteit consumenten omschrijving

230001 Vacatiegelden, per uur. Aanwezigheidsvergoeding, per uur.

230002 Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting. Assistentie bij een kaakchirurgische verrichting.

230104 Tumor van orbita en decompressie van het orbitadak. Gezwel van de oogkas en opheffen van een toestand van te hoge druk in de oogkas.

230438 Operatieve verwijdering van nervus infraorbitalis of nervus alveolaris inferior of verleggen van nervus 

mentalis.

Operatief verwijderen of verleggen van een zenuw.

230447 Zenuwhechting, al dan niet met behulp van de operatiemicroscoop. Hechten van een zenuw, al dan niet met behulp van een operatiemicroscoop.

230821 Exenteratio orbitae. Operatief verwijderen van de (gehele) oogkasinhoud.

231534 Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een primair ooglid coloboom. Hechten van een gescheurd ooglid met gescheurde ooglidrand en herstel van een aangeboren aandoening 

aan het ooglid waardoor het oog niet goed sluit.

231550 Herstel binnen of buiten ooghoek. Herstel binnen of buiten ooghoek.

231901 Dagverpleging kaakchirurgie. Dagverpleging ten behoeve van een kaakchirurgische behandeling.

231902 Verpleegdag kaakchirurgie. Verpleegdag kaakchirurgie.

232060 Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het benige neusskelet, met laterale osteotomie. Operatief verbeteren van afwijkingen van de vorm van het benige neusskelet met openen van het bot vanaf 

de zijkant.

232062 Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. 

Zowel enkel- als dubbelzijdig.

Operatief verbeteren van de stand van de kraakbeenplaten van de neusrug en/of de neusvleugels en het 

neusgat, enkelzijdig of dubbelzijdig.

232064 Septum correctie met mobilisatie en repositie van kraakbeen met mediale osteotomie en eventuele 

conchotomie.

Rechtzetten van het neustussenschot met het op zijn plaats brengen van het kraakbeen met verwijdering van 

een stukje bot en een eventuele operatie aan de neusschelp(en).

232073 Repositie verse gecompliceerde neusfractuur met uitgebreid wondtoilet of uitgebreide bloedige repositie bij 

verse septumfractuur.

Behandelen van een recente ingewikkelde breuk van het neusskelet, of van een breuk van het 

neustussenschot, met uitgebreide verzorging van de wond.

232152 Plastische sluiting oro-antrale perforatie. Operatief sluiten van een verbinding tussen mondholte en neusbijholte.

232203 Tracheotomie. Operatief een opening maken aan de voorzijde van de luchtpijp om door deze opening een beademingsbuisje 

te plaatsen.

232281 Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s). Onderzoeken van het strottenhoofd en het eventueel nemen van een stukje weefsel, met behulp van een 

kijkbuis.

232365 Verwijdering van een branchiogene cyste, mediane halscyste, halsfistel of glomustumor. Verwijderen van een cyste in de hals, niet normale opening in de hals of een gezwel van het 

halsslagaderlichaampje.

232480 Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal 

voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.

Vaststellen van de aard van een ziekte of aandoening van de grote luchtwegen door middel van scopie, 

inclusief eventueel uitsnijden, afschrapen en/of afzuigen van een stukje weefsel voor cel- of 

weefselonderzoek.

233631 Onderbinden van groot bloedvat. Afbinden van een groot bloedvat.

233730 Radicale halsklieruitruiming. Operatief verwijderen van alle lymfeklieren en lymfebanen aan een zijde van de hals.

233740 Regionale klierdissectie, enkelzijdig. Operatief verwijderen van regionale lymfeklieren en lymfebanen aan een zijde van de hals.

233780 Diagnostische lymfklierextirpatie, supra- of infraclaviculair. Verwijderen van één of meer lymfklieren onder of boven het sleutelbeen als onderdeel van het onderzoek, de 

schildwachtklierprocedure is hierbij niet inbegrepen.

234003 Consult. Consult.

234005 Behandeling loge-abcessen. Behandelen van grote en diepe kaakontstekingen.

234011 Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke delen (excl. kaakcysten groter 

dan 1/4 van het kaakvolume, zie 234012).

Operatief verwijderen van grote goedaardige gezwellen en holten in kaak of weke delen.

234012 Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus 

maxillaris.

Operatief verwijderen van kaakcysten groter dan 1/4e van het kaakvolume en/of operatief behandelen 

neusbijholtes.

234020 Extirpatie frenulum labii en linguae. Operatief verwijderen of verlengen van een lip- of tongriempje.

234024 Paradontale chirurgie aan één element. Flapoperatie gericht op behandeling van vergevorderde tandvleesontsteking aan één tand.

234025 Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle aanwezige postcaniene 

elementen per kaakhelft.

Flapoperatie gericht op behandeling van vergevorderde tandvleesontsteking aan alle aanwezige tanden per 

kaak of tandvleesontsteking aan alle aanwezige kiezen per kaakhelft.

234026 Parodontale chirurgie aan alle aanwezige elementen per kaakhelft. Flapoperatie gericht op behandeling van vergevorderde tandvleesontsteking aan alle aanwezige tanden en 

kiezen per kaakhelft.

234027 Preventieve parodontale behandeling aan alle aanwezige frontelementen per kaak, of aan alle aanwezige 

postcaniene elementen per kaakhelft.

Professionele gebitsreiniging van de aanwezige tanden per kaak of van alle aanwezige kiezen per kaakhelft ter 

voorkoming van vergevorderde tandvleesontsteking.

234028 Preventieve parodontale behandeling per kaakhelft. Professionele gebitsreiniging van alle tanden en kiezen per kaakhelft ter voorkoming van vergevorderde 

tandvleesontsteking.

234034 Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft. Onder narcose verwijderen van één of meerdere tanden en/of kiezen uit één kaakhelft.



234041 Operatieve verwijdering van een gebitselement of één of meerdere radices of een corpus aliënum per 

kaakhelft - met splijten van het mucoperiost.

Operatief verwijderen van een tand of kies of één of meerdere wortelresten of een lichaamsvreemd voorwerp 

per eerste kaakhelft met opklappen van de weke delen van de kaak.

234050 Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke 

wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting).

Wortelpuntoperatie van een tand of kies per kaak, inclusief één behandelde wortel (inclusief eventueel 

noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of wortelpuntafsluiting).

234065 Behandeling van één of meer geluxeerde elementen, replantatie en/of transplantatie van elementen en/of 

behandeling van een fractuur van de processus alveolaris, per kaak (inclusief eventueel spalken).

Behandelen van één of meer losgeslagen tanden en/of kiezen, terugplaatsen en/of verplaatsen van tanden 

en/of kiezen en/of behandelen van een breuk van de kaakwal, per kaak (inclusief eventueel spalken).

234070 Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. Operatief corrigeren van een zwelling van het kaakbot en/of verhemelte of van een onregelmatigheid van een 

kaakwal of tandkas, per kaak.

234075 Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen 

van het transplantaat.

Operatief corrigeren/verdiepen van de omslagplooi met behulp van een vrij lichaamseigen transplantaat, 

voorste gedeelte van de kaak of per kaakhelft, inclusief het nemen van het transplantaat.

234083 Uitgebreide correctie articulatie bij kaakgewrichtsklachten of bij parodontale aandoeningen, inclusief 

afdrukken en gnathologische registratietechnieken.

Uitgebreid corrigeren van het contact tussen tanden en kiezen van de onder- en bovenkaak bij 

kaakgewrichtsklachten of bij aandoeningen van weefsels die alle aanwezige tanden en kiezen omgeven, 

inclusief afdrukken en beetregistratietechnieken.

234084 Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid operatief wondtoilet (niet als nabehandeling van eigen ingreep), 

uitgebreide proefexcisie of biopsie.

Kleine operatieve ingreep, zoals uitgebreid inspecteren, reinigen en/of hechten van een wond, uitsnijden van 

een stukje weefsel voor microscopisch onderzoek.

234085 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch 

materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft.

Operatief corrigeren/verdiepen van mondbodem of omslagplooi en/of corrigeren van de kaakwal door middel 

van weefselvervangend materiaal, voorste gedeelte van de kaak of per kaakhelft.

234086 Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, 

flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl.

Operatief corrigeren van het tandeloze deel van de kaak met bijbehorende weke delen, verwijderen van 

meerdere botknobbels per kaak.

234092 Vrij prepareren van een geïmpacteerd element. Operatief vrij leggen van een niet doorgebroken tand of kies.

234093 Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie. Operatief vrij leggen van een niet doorgebroken tand of kies met aanbrengen van een slotje met draad of 

ketting t.b.v. beugelbehandeling.

234111 Extirpatie van de gehele tong. Operatief verwijderen van de hele tong.

234112 Extirpatie van een gedeelte van de tong. Operatief verwijderen van een gedeelte van de tong.

234140 Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het voorste deel van het palatum. Eerste behandeling van een gehemeltespleet in het voorste deel van het verhemelte.

234141 Primaire behandeling van gehemelte-spleten in het achterste deel van het palatum. Eerste behandeling van een gehemeltespleet in het achterste deel van het verhemelte.

234160 Extirpatie tumor weke delen van de mond. Operatief verwijderen van een gezwel in de weke delen van de mond.

234190 Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). Anti-snurk beugel welke over de tanden en kiezen wordt geplaatst om de onderkaak naar voren te houden 

tijdens de slaap.

234191 Controlebezoek MRA. Controlebezoek anti-snurk beugel in het kader van snurk- en slaapstoornissen.

234192 Reparatie MRA met afdruk. Repareren anti-snurk beugel met afdruk, in het kader van snurk- en slaapstoornissen.

234195 Resectieprothese, obturatorklos, bestralingsmoulage, gelaatsprothese en schedelplaat. Opvullings- en/of afsluitingsprothese als kunstmatige vervanging van verloren gegane weefseldelen, 

gelaatsmasker in verband met bestraling, gelaatsprothese en schedelplaat.

234196 Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief 

het nemen van afdrukken.

Tijdelijk hulpmiddel in de mondholte, zoals bijvoorbeeld een opbeetplaat, beschermplaat, operatieplaat, 

orthodontische (beugel)plaat, inclusief het nemen van gebitsafdrukken.

234211 Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus. Verwijderen speekselsteen, per klier en/of afvoerkanaal.

234222 Partiële extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis. Gedeeltelijk verwijderen van het oppervlakkige gedeelte van de oorspeekselklier.

234223 Totale extirpatie van het oppervlakkige deel van de glandula parotis. Geheel verwijderen van het oppervlakkige gedeelte van de oorspeekselklier.

234233 Extirpatie glandula submandibularis, glandula sublingualis of lymfeklier(en). Verwijderen van de onderkaakspeekselklier of de ondertongspeekselklier of een (of meer) lymfeklieren.

234240 Totale parotidectomie. Totaal verwijderen van de oorspeekselklier.

234261 Operatie van een speekselfistel. Opereren van een niet normale verbinding vanuit een speekselklier naar de mondholte of de huid van het 

gezicht.

235000 Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft - uitgevoerd als verrichting 

met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Onder narcose verwijderen van één of meerdere tanden en/of kiezen uit één kaakhelft - uitgevoerd als 

ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235001 Extractie in algehele anesthesie van één of meer elementen in elke volgende kaakhelft - uitgevoerd als 

verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Onder narcose verwijderen van één of meerdere tanden en/of kiezen uit elke volgende kaakhelft - uitgevoerd 

als ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235004 Oper. verwijderen gebitselement of één of meer radices of corpus alienum per kaakhelft - met splijten van 

mucoperiost - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Operatief verwijderen van een tand of kies of één of meerdere wortelresten of een lichaamsvreemd voorwerp 

per kaakhelft met opklappen van de weke delen van de kaak - uitgevoerd als ingreep in combinatie met 

andere verrichting(en).

235007 Apexresectie per kaak, incl. één behandelde wortel(incl. event.noodz.wortelkanaalbehand., kanaalvulling 

en/of apicale afsluiting) - uitgev.als verr.met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Wortelpuntoperatie van een tand of kies per kaak, inclusief één behandelde wortel (inclusief eventueel 

noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of wortelpuntafsluiting) - uitgevoerd als ingreep in 

combinatie met andere verrichting(en).



235008 Apexresectie, elke volgende wortel - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere 

zorgactiviteit(en).

Wortelpuntoperatie van een tand of kies per kaak, elke volgende wortel (inclusief eventueel noodzakelijke 

wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of wortelpuntafsluiting) - uitgevoerd als ingreep in combinatie met 

andere verrichting(en).

235010 Exc. torus palatinus of mandibularis, grote alveolotomie en/of corr. linea mylohyoidea of processus alveolaris 

per kaak - uitgevoerd als verricht.met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Operatief corrigeren van een zwelling van het kaakbot en/of verhemelte of van een onregelmatigheid van een 

kaakwal of tandkas, per kaak - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235011 Operatieve verwijd. grote benigne tumoren en cysten kaak of weke delen (excl. kaakcysten groter dan 1/4 vh 

kaakvolume zie 235012) -uitgev.als verr.met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Operatief verwijderen van grote goedaardige gezwellen en holten in kaak of weke delen - uitgevoerd als 

ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235012 Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus 

maxillaris - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Operatief verwijderen van kaakcysten groter dan 1/4e van het kaakvolume en/of operatief behandelen 

neusbijholtes - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235015 Enkelzijdige transnasale mediale canthopexie - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere 

zorgactiviteit(en).

Aan een kant, via de neus, repositioneren en fixeren van de binnenooghoek - uitgevoerd als ingreep in 

combinatie met andere verrichting(en).

235016 Laterale canthopexie - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en). Het inkorten van het onderooglid en in de buitenooghoek vasthechten aan het peesje dat het onderste ooglid 

ophangt - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235021 Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) - uitgevoerd als verrichting met lagere 

puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Operatief plaatsen elk volgend tandwortelimplantaat, aangebracht via de mondholte (per kaak, exclusief 

materiaalkosten implantaat) - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235030 Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte - uitgevoerd als verrichting met lagere 

puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Doornemen en verplaatsen van de onderkaak aan 1 kant of in het voorste deel van de onderkaak, geleidelijke 

verplaatsing met behulp van apparatuur of direct vastzetten - uitgevoerd als ingreep in combinatie met 

andere verrichting(en).

235031 Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft - uitgevoerd als verrichting 

met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Doornemen en verplaatsen van bot, geleidelijke verplaatsing met behulp van apparatuur of direct vastzetten, 

van het voorste gedeelte van de kaak of per kaakhelft - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere 

verrichting(en).

235033 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of corr.processus alveolaris dmv allopl. materiaal, frontgedeelte of per 

kaakhelft - uitgev.als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Operatief corrigeren/verdiepen van mondbodem of omslagplooi en/of corrigeren van de kaakwal door middel 

van weefselvervangend materiaal, voorste gedeelte van de kaak of per kaakhelft - uitgevoerd als ingreep in 

combinatie met andere verrichting(en).

235034 Correctie edentate deel kaak met bijbehorende weke delen,bv exc. irritatie-hyperplasie,flabby ridge, exostose, 

tubercorrectie - uitgevoerd als verr.met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Operatief corrigeren van het tandeloze deel van de kaak met bijbehorende weke delen, verwijderen van 

meerdere botknobbels per kaak - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235035 Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion - uitgevoerd als verrichting met lagere 

puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Veranderen of verplaatsen van het bot van de kin, of doornemen van kaakbot ten behoeve van een snelle 

verplaatsing met beugelbehandeling - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235041 Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur - 

uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Operatief behandelen van een meervoudige breuk van de onderkaak, de bovenkaak of het jukbeen - 

uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235089 Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief transplantatie van het bot of 

kraakbeen - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Openen van bot voor het verkrijgen van een lichaamseigen bottransplantaat inclusief het overbrengen van het 

bot of kraakbeen naar een andere plaats van het lichaam - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere 

verrichting(en).

235090 Thierschplastiek - uitgevoerd als verrichting met lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en). Huidtransplantatie - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere verrichting(en).

235096 Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft - uitgevoerd als verrichting met 

lagere puntwaarde icm andere zorgactiviteit(en).

Operatief verwijderen van schroeven en/of platen - uitgevoerd als ingreep in combinatie met andere 

verrichting(en).

238002 Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis. Verwijderen van afgestoten bot of dood bot of verwijderen van ziek bot of bot dat het zieke bot bedekt.

238010 Resectie van halve bovenkaak. Operatief verwijderen van de halve bovenkaak.

238011 Resectie van totale bovenkaak. Operatief verwijderen van de gehele bovenkaak.

238014 Resectie van halve onderkaak. Operatief verwijderen van de halve onderkaak.

238015 Resectie van totale onderkaak. Operatief verwijderen van de gehele onderkaak.

238017 Commando-operatie. Verwijderen van een gedeelte van de onderkaak samen met het volledig verwijderen van lymfklieren in de 

hals, een eventuele ingreep aan de luchtpijp is hierbij inbegrepen (commando operatie).

238020 Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion. Veranderen of verplaatsen van het bot van de kin, of doornemen van kaakbot ten behoeve van een snelle 

verplaatsing met beugelbehandeling.

238022 Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. Doornemen en verplaatsen van bot, geleidelijke verplaatsing met behulp van apparatuur of direct vastzetten, 

van het voorste gedeelte van de kaak, of per kaakhelft.

238024 Osteotomie/distractie van het os zygomaticum of van de maxilla volgens le Fort I, alsmede decompressie van 

de orbita.

Verlengen van de bovenkaak door deze door te zagen, uit te trekken en vervolgens vast te zetten met pennen 

en schroeven, waarna de botdelen weer aan elkaar groeien. Operatie volgens Le Fort I.



238025 Overbruggen van een gnathoschisis met bottransplantaat of kaakreconstructie met allo- of autotransplantaat 

of reconstructie kaakgewricht.

Overbruggen van een aangeboren kaakspleet met bot, afkomstig van een andere plaats of herstellen van de 

kaak met eigen weefsel of met weefsel van een ander.

238026 Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte. Doornemen en verplaatsen van de onderkaak aan 1 kant of in het voorste deel van de onderkaak, geleidelijke 

verplaatsing met behulp van apparatuur of direct vastzetten.

238027 Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II. Verlengen van de bovenkaak door deze door te zagen, uit te trekken en vervolgens vast te zetten met pennen 

en schroeven, waarna de botdelen weer aan elkaar groeien. Operatie volgens Le Fort II.

238028 Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III. Verlengen van de bovenkaak door deze door te zagen, uit te trekken en vervolgens vast te zetten met pennen 

en schroeven, waarna de botdelen weer aan elkaar groeien. Operatie volgens Le Fort III.

238029 Permandibulair implantaat. Operatief plaatsen van een implantaat in het voorste gedeelte van de onderkaak, aangebracht via een snede 

onder de kin (uitwendig), onder narcose.

238041 Behandeling van fracturen per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, IMF-schroeven. Behandelen van breuken per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, slotjes op de tanden, schroeven ten 

behoeve van het op elkaar vastbinden van boven- en onderkaak, waarbij de breuklijnen niet operatief worden 

vrijgelegd.

238042 Operatieve behandeling van een enkelvoudige mandibula-fractuur. Operatief behandelen van een enkelvoudige breuk van de onderkaak.

238044 Operatieve behandeling van een meervoudige mandibula-fractuur of van een maxilla- of zygoma-fractuur. Operatief behandelen van een meervoudige breuk van de onderkaak, de bovenkaak of het jukbeen.

238048 Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur 

of reconstructie), per kaak.

Op elkaar vastbinden van boven- en onderkaak, als zelfstandige ingreep (niet bij een verplaatsing van een 

kaak, breuk of hersteloperatie) - het plaatsen van botankers per kaak.

238054 Resectie van het tuberculum articulare, extirpatie of repositie discus articularis, condylotomie, condylar shave 

of condylectomie, enkelzijdig.

Operatieve ingreep aan het kaakgewricht, enkelzijdig.

238060 Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat). Operatief plaatsen van een eerste tandwortelimplantaat, aangebracht via de mondholte (per kaak, exclusief 

materiaalkosten implantaat).

238062 Kosten implantaten. Materiaalkosten tandwortelimplantaten.

238063 Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). Vrijleggen van tandwortelimplanta(a)t(en) in geval deze tijdens de ingroeifase met tandvlees waren toegedekt, 

per kaak.

238828 Operatieve verwijdering van osteosynthese materiaal/distractor per kaakhelft. Operatief verwijderen van schroeven en/of platen of van een apparaat dat (delen van) kaakbeenderen 

verplaatst, per kaakhelft.

238876 Verlengen, verkorten of uitsnijden van pezen, fasciën of spieren. Operatief verlengen, verkorten of verwijderen van pezen, bindweefselbladen of spieren.

238910 Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen. Operatie van grote en ingewikkelde gezwellen.

238944 Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat. Behandelen uitgebreide verwondingen van de zachte weefsels (zoals huid en/of spieren) in het gezicht.

238989 Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat, inclusief transplantatie van het bot of 

kraakbeen.

Openen van bot voor het verkrijgen van een lichaamseigen bottransplantaat inclusief overbrengen van het bot 

of kraakbeen naar een andere plaats van het lichaam.

239000 Thierschplastiek. Huidtransplantatie.

239011 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek. Kleine of weinig ingewikkelde verschuiving of verplaatsing van weefsel en/of huid.

239014 Grote of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid. Grote of ingewikkelde verplaatsing van weefsel door een direct of indirect (vrije) gesteelde huidlap.

239022 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts. Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts.

239023 Eenvoudige, korte rapporten. Eenvoudige, korte rapporten.

239024 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten. Meer ingewikkelde, tijdrovende rapporten.

239025 Transpositie van een huidspierlap naar een defect in mondholte, pharynx, larynx en/ of oesophagus. Verplaatsen van een huidspierlap naar een beschadiging in de mondholte, keelholte, strottenhoofd en/of 

slokdarm.

239050 Primaire behandeling van congenitale lipspleten, enkelzijdig. Eerste behandeling van enkelzijdige hazelip.

239052 Pharyngoplastiek. Operatief herstellen van een beschadiging in de keelholte.

239112 Nasopharyngoscopie, uitgevoerd door middel van optiek via de oropharynx, al dan niet met proefexcisie(s), 

inclusief nasendoscopie.

Vaststellen van de aard van een ziekte of aandoening van het inwendige van de neuskeelholte door middel 

van scopie, ingebracht via de mondkeelholte, al dan niet met het uitsnijden van een stukje weefsel voor 

microscopisch onderzoek.

239451 Inbrengen röntgencontrastvloeistof (sialografie, arthrografie). Inbrengen röntgencontrastvloeistof (speekselklieren, kaakgewricht).

239458 Uitgebreide analyse en verslaglegging ten behoeve van röntgenschedelonderzoek (2D). Uitgebreide analyse van röntgenschedelonderzoek.

239462 Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal 

per dag te declareren.

Maken röntgenfoto voor gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te 

declareren.

239465 Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele 

controlefoto(s) - maximaal éénmaal per dag te declareren.

Beoordelen röntgengebitsonderzoek, ongeacht aantal en soort opnamen en inclusief eventuele 

controlefoto(s) - maximaal éénmaal per dag te declareren.

239467 Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D). Beoordelen röntgenschedelonderzoek.

239472 Maken meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)). Maken meerdimensionale kaakopname.



239475 Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), inclusief bespreking met de patiënt. Beoordelen meerdimensionale kaakopname, inclusief bespreking met de patiënt.

239851 Functieonderzoek speekselklieren. Functieonderzoek speekselklieren.

239853 Arthroscopie, diagnose en lavage. Vaststellen van de aard van een ziekte of aandoening van het inwendige van het kaakgewricht door middel 

van elektrische verlichting en spiegel (kijkbuis), inclusief het eventueel spoelen van de kaakgewrichtsspleten.

239854 Antroscopie. Onderzoek van de neusbijholte door middel van een lens of combinatie van lenzen, al dan niet met het 

wegnemen van een stukje weefsel voor nader onderzoek.

239961 Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken van bestaande 

gebitsprothesen per kaak.

Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken van bestaande 

gebitsprothesen per kaak.

239962 Proefoperatie op model (al dan niet in articulator). Proefoperatie op gebitsafdrukken (al dan niet geplaatst in een apparaat, waarmee de bewegingen van het 

kaakgewricht en onderkaak kunnen worden nagebootst).


