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CodeCodeCodeCode
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b15b15b15b15 00000000000000000000000000000000 Amputatie, status naAmputatie, status naAmputatie, status naAmputatie, status na onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt

d5d5d5d5 00000001000000010000000100000001 Gewrichten, uitgezonderd wervelkolom, Gewrichten, uitgezonderd wervelkolom, Gewrichten, uitgezonderd wervelkolom, Gewrichten, uitgezonderd wervelkolom, 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
menisectomie, synovectomiemenisectomie, synovectomiemenisectomie, synovectomiemenisectomie, synovectomie
-Arthrodese, postoperatief
-Arthroplastiek, postoperatief
-Arthrotomie, postoperatief
-Capsulotomie postoperatief
-Endoprothese, postoperatief    
-Fractuur intra-articulair, postoperatief
-Pandakplastiek, postoperatief (König)
-Patellaresectie, postoperatief
-Total hip postoperatief
-Total knee postoperatief
-Total shoulder postoperatief

d5d5d5d5 00000002000000020000000200000002 Botten, uitgezonderd wervelkolomBotten, uitgezonderd wervelkolomBotten, uitgezonderd wervelkolomBotten, uitgezonderd wervelkolom 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Acromionresectie, postoperatieve fase
-Alban Kohler, postoperatief
-Fractuur botten postoperatief
-Status na thoracotomie, sternotomie
-Haglund postoperatief
-Kaakfractuur, postoperatief
-Osteomyelitis postoperatief
-Osteotomie postoperatief
-Multipele fracturen postoperatief

d5d5d5d5 00000003000000030000000300000003 Menisectomie, synovectomieMenisectomie, synovectomieMenisectomie, synovectomieMenisectomie, synovectomie 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatief
-Synovectomie, postoperatief

d5d5d5d5 00000004000000040000000400000004 Pees, spier, ligamentPees, spier, ligamentPees, spier, ligamentPees, spier, ligament 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatief
-Achillespees ruptuur, postoperatief                 
-Bandlaesie, postoperatief
-Handletsels, status na operatie (litteken)
-Carpale tunnel syndroom (CTS), postoperatief
-Capsulotomie postoperatief
-Kruisbandletsel, postoperatief
-Kruisbandplastiek, postoperatief
-Myositis ossificans postoperatief
-Neerplastiek
-Peestransplantatie, postoperatief
-Quervin M. postoperatief
-Spitsvoet operatie
-Tenolysis postoperatief

d5d5d5d5 00000005000000050000000500000005 WervelkolomWervelkolomWervelkolomWervelkolom 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Chemonucleolyse postoperatief
-Fixatie wervels, postoperatief
-Fractuur wervelkolom postoperatief
-Hernia nuclei pulposi (HNP) postoperatief
-Laminectomie postoperatief
-Spondylodese, postoperatief

d5d5d5d5 00000008000000080000000800000008 Postoperatieve contractuur / atrofiePostoperatieve contractuur / atrofiePostoperatieve contractuur / atrofiePostoperatieve contractuur / atrofie 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Dupuytren postoperatief

d5d5d5d5 00000009000000090000000900000009 Overige chirurgie van het bewegingsapparaatOverige chirurgie van het bewegingsapparaatOverige chirurgie van het bewegingsapparaatOverige chirurgie van het bewegingsapparaat 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden

b3b3b3b3 00000010000000100000001000000010 Aseptische botnecroseAseptische botnecroseAseptische botnecroseAseptische botnecrose onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt t/m 21 jrt/m 21 jrt/m 21 jrt/m 21 jr
-Calve-Legg-Perthes
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b2b2b2b2 00000011000000110000001100000011 Afwijkingen wervelkolom / bekkenAfwijkingen wervelkolom / bekkenAfwijkingen wervelkolom / bekkenAfwijkingen wervelkolom / bekken onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Kyphoscoliose progressief

b1b1b1b1 00000012000000120000001200000012 Skeletafwijkingen (aangeboren)Skeletafwijkingen (aangeboren)Skeletafwijkingen (aangeboren)Skeletafwijkingen (aangeboren) onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
Aangeboren afwijkingen of defecten van het
bewegingsapparaat leidend tot misvormingen b.v.:
-Artrogryposis multiplex congenita
-Congenitale dysplasie heup
-Klippel Feil syndroom
-Botdysplasie
-Heupdysplasie
-Kyphoscoliose aangeboren/idiopatisch (progressief)
-Osteogenesis imperfecta
-Scoliose congenitaal

b13b13b13b13 00000013000000130000001300000013 OssificatiestoornisOssificatiestoornisOssificatiestoornisOssificatiestoornis onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt t/m 21 jrt/m 21 jrt/m 21 jrt/m 21 jr
-Hyperostotische spondylose (M. Forestier)
-Ziekte van Forestier

b3 -Juveniele osteochondrosis
-Ziekte van Scheuermann M.

b6b6b6b6 00000014000000140000001400000014 Ontstekingen / nieuwvormingen in het skeletOntstekingen / nieuwvormingen in het skeletOntstekingen / nieuwvormingen in het skeletOntstekingen / nieuwvormingen in het skelet onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Fractuur t.g.v. botmetastasen
-Fractuur t.g.v. M. Kahler
-Fractuur t.g.v. M. Paget

d5d5d5d5 00000016000000160000001600000016 Standsafwijkingen extremiteitenStandsafwijkingen extremiteitenStandsafwijkingen extremiteitenStandsafwijkingen extremiteiten 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Contractuur van Volkman

b7b7b7b7 00000021000000210000002100000021 Bursitis (niet traumatisch), capsulitisBursitis (niet traumatisch), capsulitisBursitis (niet traumatisch), capsulitisBursitis (niet traumatisch), capsulitis 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Capsulitis adhesiva
-Frozen shoulder

b4b4b4b4 00000028000000280000002800000028 Südeckse a(dys)trofie Südeckse a(dys)trofie Südeckse a(dys)trofie Südeckse a(dys)trofie onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Posttraumatische dystrofie
-Reflexdystrofie
-Sudeckse atrofie/dystrofie 

d5d5d5d5 00000032000000320000003200000032 Luxatie na opnameLuxatie na opnameLuxatie na opnameLuxatie na opname 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden

d5d5d5d5 00000033000000330000003300000033 Spier-, peesruptuur, haematoomSpier-, peesruptuur, haematoomSpier-, peesruptuur, haematoomSpier-, peesruptuur, haematoom 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Achillespees-ruptuur na opname
-Cuffruptuur na opname
-Spierruptuur na opname

d5d5d5d5 00000036000000360000003600000036 FracturenFracturenFracturenFracturen 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Bekkenfractuur na opname
-Compressiefractuur (=wervels) na opname
-Cruris fractuur na opname
-Intra-articulaire fractuur
-Fractuur conservatief behandeld

b16b16b16b16 00000038000000380000003800000038 Whiplash injury (nektrauma)Whiplash injury (nektrauma)Whiplash injury (nektrauma)Whiplash injury (nektrauma) 3 maanden3 maanden3 maanden3 maanden Evt verlengingEvt verlengingEvt verlengingEvt verlenging
met 6 maandenmet 6 maandenmet 6 maandenmet 6 maanden

(met toestemming)(met toestemming)(met toestemming)(met toestemming)

d4d4d4d4 00000039000000390000003900000039 Brandwonden, status naBrandwonden, status naBrandwonden, status naBrandwonden, status na onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt Alleen bijAlleen bijAlleen bijAlleen bij
littekenweefsellittekenweefsellittekenweefsellittekenweefsel

d3d3d3d3 00000046000000460000004600000046 Lymphevataandoeningen / oedeemLymphevataandoeningen / oedeemLymphevataandoeningen / oedeemLymphevataandoeningen / oedeem onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Elephantiasis (Iymfoedeem)
-Lymfoedeem/stuwing met destructie van het
  lymphatisch weefsel
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d6d6d6d6 00000048000000480000004800000048 Algemeen vaatlijden, circulatiestoornissenAlgemeen vaatlijden, circulatiestoornissenAlgemeen vaatlijden, circulatiestoornissenAlgemeen vaatlijden, circulatiestoornissen 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3
  Fontaine
-Claudicatio intermittens (vasculair)                             

d2d2d2d2 00000051000000510000005100000051 Aangeboren afwijkingen tractus respiratorusAangeboren afwijkingen tractus respiratorusAangeboren afwijkingen tractus respiratorusAangeboren afwijkingen tractus respiratorus onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Primaire ciliaire dyskinesie
-Cystic fybrosis
-Longfibrose
-Mucoviscoidosis
-Pancreasfibrose

d1d1d1d1 00000054000000540000005400000054 COPDCOPDCOPDCOPD onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt FEVI/VC<60%FEVI/VC<60%FEVI/VC<60%FEVI/VC<60%
-Astmatische bronchitis met COPD
-Bronchictasieën met COPD
-Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
-Chronische bronchitis (obstructie)
-Emfyseem bij COPD

d8d8d8d8 00000056000000560000005600000056 Interstitiële longaandoeningen, incl. sarcoidoseInterstitiële longaandoeningen, incl. sarcoidoseInterstitiële longaandoeningen, incl. sarcoidoseInterstitiële longaandoeningen, incl. sarcoidose onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Ziekte van Besnier- Boeck ( met ventilatoire
 beperkingen en/of diffusie stoornis)
-Diffuse interstitiele longaandoening
-Sarcoidose

b9b9b9b9 00000065000000650000006500000065 Overige-, erfelijke aandoeningenOverige-, erfelijke aandoeningenOverige-, erfelijke aandoeningenOverige-, erfelijke aandoeningen onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Haemofilie (arthritiden)
-Ziekte van McArdle

d5d5d5d5 00000068000000680000006800000068 Chirurgie niet bewegingsapp, niet cardiochirurgieChirurgie niet bewegingsapp, niet cardiochirurgieChirurgie niet bewegingsapp, niet cardiochirurgieChirurgie niet bewegingsapp, niet cardiochirurgie 12 maanden12 maanden12 maanden12 maanden
-Aortaplastiek post operatief
-Mamma-amputatie postoperatief
-Postoperatieve paresen
-Zenuwtransplantatie postoperatief

d7d7d7d7 00000069000000690000006900000069 Nieuwvormingen zonder chirurgieNieuwvormingen zonder chirurgieNieuwvormingen zonder chirurgieNieuwvormingen zonder chirurgie 24 maanden24 maanden24 maanden24 maanden
-Weke delen tumor
-Weke delen tumor na bestraling
-Sarcoom

a4a4a4a4 00000070000000700000007000000070 Perifere zenuwaandoeningenPerifere zenuwaandoeningenPerifere zenuwaandoeningenPerifere zenuwaandoeningen onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Wervelkanaal stenose met motorische uitval
-Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie
-Erbse parese/paralyse
-Guillain Barre met motorische uitval

a12a12a12a12 -Myasthenia gravis
-Peroneus parese/paralyse/uitval
-Plexuslaesie
-Poliomyelitis
-Post polio syndroom
-Radialis parese
-Zenuwlaesie met motorische uitval
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a8a8a8a8 00000071000000710000007100000071 Cerebellaire aandoeningen / encephalopathieenCerebellaire aandoeningen / encephalopathieenCerebellaire aandoeningen / encephalopathieenCerebellaire aandoeningen / encephalopathieen onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Brown-Sequard
-Cerebrale parese/cerebrale palsy
-Chorea (athetose)
-Diplegia spastica
-Friedrich (ataxie)
-Hersentumor met parese(n)/paralyse(n)
-Huntington M.

a7a7a7a7 -Infantiele encephalitis/encephalopathie
-Littte M. (diplegia spastica)

a2a2a2a2 -Paraparese/paraplegie
-Pyramidaal syndroom
-Ruggemergtumor met motorische uitval
-Spastische pares(n) (geen CVA)
-Spinale spierartrofiën
-Strumpell morbus

a1a1a1a1 00000072000000720000007200000072 Cerebrovasculaire accident/Centrale paresenCerebrovasculaire accident/Centrale paresenCerebrovasculaire accident/Centrale paresenCerebrovasculaire accident/Centrale paresen onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Apoplexie
-Cerebrovasculair accident (CVA)
-Hersenletsel  met parese(n) paralyse(n)
-Hemiparese
-Hemiplegie
-Monoplegie
-Quadriplegie
-Tetraplasie
-Tetraplegie

a3a3a3a3 00000073000000730000007300000073 Mutiple Sclerose / ALS / spinale spieratrofieMutiple Sclerose / ALS / spinale spieratrofieMutiple Sclerose / ALS / spinale spieratrofieMutiple Sclerose / ALS / spinale spieratrofie onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Amyotrofisch lateraal sclerose (A.L.S.)
-Lateraal sclerose (LS)
-Multiple sclerose (MS)
-Syringomyelie
-Spinale musculaire atrofieén

a5a5a5a5 00000074000000740000007400000074 Parkinson / Extrapyramidale aandoeningParkinson / Extrapyramidale aandoeningParkinson / Extrapyramidale aandoeningParkinson / Extrapyramidale aandoening onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Extremiteitsdystonieën
-Extrapyramidale stoornissen

 -Gegeneraliseerde dystonieën
-Hypokynetisch (rigide) syndroom Parkinson)
-Paralysis agitans (ziekte van Parkinson)
-Parkinsonisme
-Torticollis spasmodica
-Chorea

a10a10a10a10 00000075000000750000007500000075 HNP met radiculair syndroomHNP met radiculair syndroomHNP met radiculair syndroomHNP met radiculair syndroom 3 maanden3 maanden3 maanden3 maanden
-Hernia nuclei pulposi (HNP) met radiculopathie,
  met motorische uitval of spasticiteit
-Radiculairsyndroom met motorische uitval

a2a2a2a2 00000076000000760000007600000076 Dwarsleasie (inclusief traumatisch en partieel)Dwarsleasie (inclusief traumatisch en partieel)Dwarsleasie (inclusief traumatisch en partieel)Dwarsleasie (inclusief traumatisch en partieel) onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Dwarslaesie
-Brown-Sequard, syndroom van

a9a9a9a9 00000077000000770000007700000077 NeurotraumataNeurotraumataNeurotraumataNeurotraumata onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Hersenletsel  met parese(n) paralyse(n)
-Neurotraumata (met uitvalsverschijnselen)
-Plexus brachialis laesie (posttraumatisch,
  bij neonaten)
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a8a8a8a8 00000078000000780000007800000078 Overige neurologische aandoeningen / neuro-Overige neurologische aandoeningen / neuro-Overige neurologische aandoeningen / neuro-Overige neurologische aandoeningen / neuro- onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
pathieen / spierziekten van neurol. oorsprongpathieen / spierziekten van neurol. oorsprongpathieen / spierziekten van neurol. oorsprongpathieen / spierziekten van neurol. oorsprong
-Ataxie
-Cerebellaire aandoeningen
-Cerebellaire ataxie
-Duchenne M.
-Dystrofia myotonica (M. Steinert)
-Dystrofie musculorum progressiva (DMP)
-Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD)
-Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van
-Chrn. Pro. demyeliniserende neuropathie met uitval
  (HNPP)
-Limb-girdle dystrofie
-Neurogene claudicatio
-Polyneuropathie met parese(n)
-Progressieve spierdystrofie (DMP)
-Spierdystrofie
-Spina bifida
-Tabes dorsalis

a6a6a6a6 00000079000000790000007900000079 Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoorn.Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoorn.Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoorn.Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoorn. onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt alleen bij < 17 jralleen bij < 17 jralleen bij < 17 jralleen bij < 17 jr

b17b17b17b17 00000089000000890000008900000089 GynaecologieGynaecologieGynaecologieGynaecologie 3 maanden3 maanden3 maanden3 maanden
-Post partum bekkeninstabiliteit
-Symfysiolyse, post partum

b14b14b14b14 00000094000000940000009400000094 Overige reumatische- en collageen aandoeningenOverige reumatische- en collageen aandoeningenOverige reumatische- en collageen aandoeningenOverige reumatische- en collageen aandoeningen onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Dermato/poly-myositis
-Lupus erythematodes (LE)/collageenziekte
-Mixed connective tissue disease (MTCD)/ 
  collageenziekte

d4d4d4d4 00000095000000950000009500000095 LittekenweefselLittekenweefselLittekenweefselLittekenweefsel onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Epidermiolysis bullosa met littekenweefsel

b14b14b14b14 00000096000000960000009600000096 SclerodermieSclerodermieSclerodermieSclerodermie onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt

d4d4d4d4 00000099000000990000009900000099 Overige huidaandoeningenOverige huidaandoeningenOverige huidaandoeningenOverige huidaandoeningen onbeperktonbeperktonbeperktonbeperkt
-Littekenweefsel huid

Voor elke indicatie waarbij sprake is van ziekenhuis-, verpleeghuisopname of revalidatiedag-
behandeling geldt dat aansluitend aan de periode van opname of dagbehandeling er op verwijzing van
specialist of verpleeghuisarts maximaal 12 maanden behandeld kan worden voor de hoofdverzekering.
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