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Limitatieve lijst machtigingen medisch specialistische zorg ZN 2015 per 1 januari 2015

AGB_Specialisme Specialisme Omschrijving DBC diagnose DBC diagnose Zorgactiviteit Omschrijving zorgactiviteit Formulier Machtigingenportaal Opmerking

301 Oogheelkunde

Refractie-anomalie 155 31049 Photorefractieve keratectomie (PRK). X01

NOG NIET AAN TE VRAGEN VIA MACHIGINGENPORTAAL
VECOZO.
Aanvragen via te downloaden formulier conform
systematiek 2014.  In voorjaar 2015 wordt het mogelijk
gemaakt dat aanvraag via het machtigingenportaal gaat
verlopen. 

Refractie-anomalie 155 31050 Laser assisted in situ keratomileusis (LASIK). X01

Refractie-anomalie 155 31052 Laser assisted epithelial keratomileusis (LASEK). X01

Refractie-anomalie 155 31053 Epitheliaal laser assisted in situ keratomileusis (epi-LASIK). X01

Refractie-anomalie 155 31276 Implanteren van extra kunststoflens bij faak oog. X01

Refractie-anomalie 155 31277 Implanteren van extra kunststoflens bij pseudofaak oog. X01

Refractie-anomalie 155 31279 Refractieve lensverwisseling. X01

Verworven ptosis 251 31547 Correctie ptosis wenkbrauw - extern (zie 031548 voor endoscopisch). X02

251 31548 Correctie ptosis wenkbrauw - endoscopisch (zie 031547 voor extern). X02

Verworven ptosis 251 31562 Levator plastiek. X02

251 31563 Fasanella-servat procedure. X02

Dermatochalazis 255 31545 Blepharoplastiek. X02

255 39020

Uitgebreide blepharo-orbitaplastiek, inhoudende: huid- en
spierreductie, openen septum orbitale, repositie en/of reductie van
vet en recreatie van de supratarsale plooi. X02

Corneadystrofie/keratoconus 457 31280 Inbrengen van kunststoflens N.V.T. 

Lensimplant i.k.v.  corneapathologie komt niet voor.  Met de WV
en DBC-O vindt begin 2014 nader overleg plaats om voor
refractiechirurgie nieuwe zorgactiviteiten aan te vragen. De
nieuw opgenomen combinatie heeft dus feitelijk geen
consequenties en kan ook niet worden aangevraagd.

302 KNO 

Afwijkingen oorschelp 11 31741
Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door
middel van correctie van het oorskelet. Aanvragen via X19 

11 31742
Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door
middel van excisie van weke delen. Aanvragen via X19 

Vormafwijkingen 33 32060
Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het
benig neusskelet met laterale osteotomie. X03

33 32061

Correctief chirurgische behandeling van deformiteiten aan het benig
neusskelet met laterale osteotomie, gecombineerd met ingrepen ter
correctie van het septum en/of het vestibulum nasi. X03

33 32062
Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie
van de neusvleugels en vestibulum nasi. X03

303 Chirurgie

Gynaecomastie, hypertrof mamma 316 33921 Gynaecomastie-extirpatie. X04

304 Plastische chirurgie

Herst contourdef kunstst impl 26 38417
Herstel contourdefect thorax, Ravitch procedure (zie 038418 voor
Nuss procedure, 038419 voor siliconenimplantaat). X05

26 38419

Herstel contourdefect thorax d.m.v. subcutaan inbrengen
siliconenimplantaat (zie 038417 voor Ravitch procedure, 038418
voor Nuss procedure). X05

26 39011
Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van
huid of opschuifplastiek. X05

ZA 039011 is per 1-1-2013 opgenomen bij diagnosecode 026.
Deze ZA leidt af naar producten met diagnosecode 0304-026 die
op de LLM staat. Daarom is de ZA, die tot nu toe alleen in
relatie tot diagnosecode 0304-506 werd vermeld, bij 026
toegevoegd.

Dermabrasie,peel,laserbeh<1% 51 39073 Abrasie van huidgebied kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak. X06

Dermabrasie,peel,laserbeh>1% 52 39071 Abrasie van huidgebied groter dan 1% van het lichaamsoppervlak. X06

Tatouage,dermatografie per beh 53 39080
Dermatografie (tatouage bij bijvoorbeeld tepelhofreconstructie,
littekencorrectie, kleurafwijkingen huid). X07

Dermolipectomie b.arm enk/dubz 54 39016 Dermolipectomie van de bovenarm. X08

Dermolipectomie bbeen enk/dubz 55 39017 Dermolipectomie van het bovenbeen. X08

Liposuctie hals,epigastr,buik 61 39056 Liposuctie van het submentale gebied. X09

61 39057 Liposuctie van de regio pectoralis. X09

Liposuctie arm,bbenen heup etc 62 39058 Liposuctie van het onderbeen. X09

62 39088 Liposuctie van het trochantergebied, de heup en/of de bil. X09

62 39089
Liposuctie van de mediala zijde van de knie en/of binnenzijde van
het bovenbeen of de lende of de flank. X09

Liposuctie comb 2 regio's bdz 63 39056 Liposuctie van het submentale gebied. X99

63 39057 Liposuctie van de regio pectoralis. X99

63 39058 Liposuctie van het onderbeen. X99

63 39088 Liposuctie van het trochantergebied, de heup en/of de bil. X99

63 39089
Liposuctie van de mediala zijde van de knie en/of binnenzijde van
het bovenbeen of de lende of de flank. X99

Liposuctie comb 3/mr reg's bdz 64 39056 Liposuctie van het submentale gebied. X99

64 39057 Liposuctie van de regio pectoralis. X99

64 39058 Liposuctie van het onderbeen. X99

64 39088 Liposuctie van het trochantergebied, de heup en/of de bil. X99

64 39089
Liposuctie van de mediala zijde van de knie en/of binnenzijde van
het bovenbeen of de lende of de flank. X99

Lipofilling niet-FG 65 39030 Transplantatie van derma en/of vet. X05

65 39033 Transpositie van derma en/of vet. X05

Lipofilling FG 66 39030 Transplantatie van derma en/of vet. X05

66 39033 Transpositie van derma en/of vet. X05

Impl kunstst,derm,fasc,kl geb 111 38984 Alloplastieken bijvoorbeeld ter reconstructie van een oorschelp. X05

Impl kunstst,derm,fasc,gr geb 112 38984 Alloplastieken bijvoorbeeld ter reconstructie van een oorschelp. X05

Facelift enkel of dubbelzijdig 121 39072 Facelift, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals. X99

Facelift+halslift/voorhfdslift 122 39072 Facelift, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals. X99

122 39077 Rhytidectomie van het gehele voorhoofd. X99

Voorhoofdslift 123 39106 Endoscopische voorhoofdslift - wenkbrauwlift. X10

Hals-ondkincorr,platysma,plast 124 39069 Hechten en reven platysma (platysmaplastiek). X99

Loc corr ptosis wenkbrauwen 125 31547 Correctie ptosis wenkbrauw - extern (zie 031548 voor endoscopisch). X10



125 31548 Correctie ptosis wenkbrauw - endoscopisch (zie 031547 voor extern). X10

Bleph.plast,onder/bov enk/dubz 131 31545 Blepharoplastiek. X02

131 39020

Uitgebreide blepharo-orbitaplastiek, inhoudende: huid- en
spierreductie, openen septum orbitale, repositie en/of reductie van
vet en recreatie van de supratarsale plooi. X02

Blep.plast, onder en boven 132 31545 Blepharoplastiek. X02

132 39020

Uitgebreide blepharo-orbitaplastiek, inhoudende: huid- en
spierreductie, openen septum orbitale, repositie en/of reductie van
vet en recreatie van de supratarsale plooi. X02

Corr ptosis palp,lev pl/fr sus 133 31561 Frontalis suspensie. X02

133 31562 Levator plastiek. X02

133 31563 Fasanella-servat procedure. X02

Corr weke delen kraakb skelet 151 32062
Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie
van de neusvleugels en vestibulum nasi. X03

Corr benige+kraakbenige skelet 152 32060
Correctief chirurgische behandeling van de deformiteiten aan het
benig neusskelet met laterale osteotomie. X03

152 32061

Correctief chirurgische behandeling van deformiteiten aan het benig
neusskelet met laterale osteotomie, gecombineerd met ingrepen ter
correctie van het septum en/of het vestibulum nasi. X03

152 32062
Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie
van de neusvleugels en vestibulum nasi. X03

Rhinophyma shaving of laser 154 39018 Shaving van een rhinophyma. X11

Corr weke delen,enk-/dubbelz 161 31742
Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door
middel van excisie van weke delen. Aanvragen via X19 

Corr oorskelet enk-/dubbelz 162 31741
Plastische correctie van een standdeviatie van de oorschelp door
middel van correctie van het oorskelet. Aanvragen via X19 

Corr cong oorafw,cupears e/dz 164 31740
Plastische correctie van de oorschelp bij cup ear of lop ear
deformiteit. Aanvragen via X19 

Mammareduct,ptos.corr enk/dubz 211 33971 Plastische correctie van een deformiteit van de mamma. X12

Ptosiscorr met augment enk/dub 212 39041 Inbrengen mammaprothese ter augmentatie. X99

Gynaecomastie enk/dubbelzijdig 213 33921 Gynaecomastie-extirpatie. X04

Subcut mastect enk/dub+/-proth 214 33971 Plastische correctie van een deformiteit van de mamma. X99

Mamma augmentatie enk/dubbelz 215 39041 Inbrengen mammaprothese ter augmentatie. X13

215 39053 Mammareconstructie d.m.v. vrije flap. X13

215 39054 Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, zonder prothese. X13

215 39055 Mammareconstructie  d.m.v. LD-flap, met prothese. X13

Capsul(ect)omie evt protheses 216 39038
Capsulotomie/capsulectomie met verwijderen mammaprothese na
augmentatie. X14

216 39042
Capsulotomie/capsulectomie met vervangen mammaprothese na
augmentatie. X14

216 39043
Capsulotomie/capsulectomie met herplaatsen mammaprothese na
augmentatie. X14

Inbr/vervang prothese,enk/dubz 221 39041 Inbrengen mammaprothese ter augmentatie. X13

Inbr tissue expand, enkelz + insufl 222 39029
Inbrengen tijdelijke prothese voor weefselexpansie (i.e.tissue
expander) X13

Inbr tissue expand, dubz + insufl 223 39029
Inbrengen tijdelijke prothese voor weefselexpansie (i.e.tissue
expander) X13

Axiale(huid/spier)lap reconstr 224 39054 Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, zonder prothese. X13

224 39055 Mammareconstructie d.m.v. LD-flap, met prothese. X13

Microchir vrije lap reconstr 225 39053 Mammareconstructie d.m.v. vrije flap. X13

Tepel(hof)reconstr enk/dubz 226 33972 Tepel(hof)reconstructie enk/dubz. X13

Tepel(hof)reconstr enk/dubz 226 39080
Dermatografie (tatouage bij bijvoorbeeld tepelhofreconstructie,
littekencorrectie, kleurafwijkingen huid). X07

Abdom.plastiek,incl nav/fc abd 231 39005
Abdominoplastiek, inclusief navel reinsertie en reven fascia
abdominalis. X15

231 39006
Abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel
reinsertie en reven fascia abdominalis. X15

231 39007
Circulaire abdominoplastiek, inclusief navel reinsertie en reven
fascia abdominalis. X15

Vetschortresectie znd navelre 232 35571
Excisie vet en operatieve correctie van huiddeformiteit van de
onderbuik, met of zonder behandeling van een navelbreuk, de
zogenaamde vetschortoperatie.

X15

232 39008 Vetschortresectie (dermolipectomie), zonder navelreinsertie. X15

Mini-abd.plastiek+/-liposuctie 233 39009 Mini-abdominoplastiek. X15

Verwijdingsplastiek preaputium 242 37441 Reductie labia majora - minora. X99

Littekencorr nt FG,tr/tr<1% 502 39000
Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1%
van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied. X16

502 39011
Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van
huid of opschuifplastiek. X16

Littc nt FG,tr/tr1-3/sl def<1% 504 39001
Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1%
van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied. X16

504 39012
Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel
van direct of indirect gesteelde transpositie van huid. X16

Littc nt FG,tr/tr>3%/sl def1-3 506 39013
Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of
indirect gesteelde transpositie van huid. X16

307 Gynaecologie

Vulvaire en vaginale afw G23 37441 Reductie labia majora - minora. X99

310 Dermatologie

Benigne tumoren 3 39010

Het losprepareren van de oorspronkelijke donorplaats, het
praeciseren en in het defect inhechten van een in een eerdere
zitting getransplanteerde direct of indirect gesteelde huidlap. X17

3 39011
Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van
huid of opschuifplastiek. X17

3 39012
Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel
van direct of indirect gesteelde transpositie van huid. X17

3 39063 Coagulatie van eenvoudige benigne aandoeningen. X17

3 39064
Cryotherapie, diathermienaald-hyfrecator, eenvoudige behandeling
van bijvoorbeeld een naevus of wrat. X17

3 39660
Dermatologische behandeling met laser: tot ongeveer 1/2 % van het
lichaamsoppervlak (4 x 5 cm), onder locale anesthesie. X17

3 39661
Dermatologische behandeling met laser: tussen 1/2 en 1 % van het
lichaamsoppervlak, onder locale of algehele anesthesie. X17

3 39662
Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het
lichaamsoppervlak, onder algehele anesthesie. X17

ZA 39662 is vervallen (per 31-05-2014) door ZA 39668

3 39668
Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het
lichaamsoppervlak, onder lokale of algehele anesthesie. X17

ZA 39668 vervangt (per 1-06-2014)  ZA 39662

Pigmentstoornissen 16 39064
Cryotherapie, diathermienaald-hyfrecator, eenvoudige behandeling
van bijvoorbeeld een naevus of wrat. X18

16 39660
Dermatologische behandeling met laser: tot ongeveer 1/2 % van het
lichaamsoppervlak (4 x 5 cm), onder locale anesthesie. X18

16 39661
Dermatologische behandeling met laser: tussen 1/2 en 1 % van het
lichaamsoppervlak, onder locale of algehele anesthesie. X18

16 39662
Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het
lichaamsoppervlak, onder algehele anesthesie. X18

ZA 39662 is vervallen (per 31-05-2014) door ZA 39668

16 39668
Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het
lichaamsoppervlak, onder lokale of algehele anesthesie. X18

ZA 39668 vervangt (per 1-06-2014)  ZA 39662

Vasculaire dermatosen 25 39064
Cryotherapie, diathermienaald-hyfrecator, eenvoudige behandeling
van bijvoorbeeld een naevus of wrat. X11

25 39660
Dermatologische behandeling met laser: tot ongeveer 1/2 % van het
lichaamsoppervlak (4 x 5 cm), onder locale anesthesie. X11

25 39661
Dermatologische behandeling met laser: tussen 1/2 en 1 % van het
lichaamsoppervlak, onder locale of algehele anesthesie. X11

25 39662
Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het
lichaamsoppervlak, onder algehele anesthesie. X11

ZA 39662 is vervallen (per 31-05-2014) door ZA 39668

25 39668
Dermatologische behandeling met laser: groter dan 1 % van het
lichaamsoppervlak, onder lokale of algehele anesthesie. X11

ZA 39668 vervangt (per 1-06-2014)  ZA 39662


