
aard_materiaal	  H inclusief	  of	  
synoniem

afnametechniek	  H inclusief	  of	  
synoniem

Categorie

adenoid biopt 3
adenoid resectie 2
adnex ovarium biopt 3
adnex debulking 6

adnex ovarium resectie 4
anus biopt 1
anus resectie 2
appendix resectie 1
appendix debulking 6
arterie resectie 2
beenmerg biopt 5
bijnier biopt 3
bijnier resectie 5
bijschildklier biopt 3
bijschildklier resectie 2
blaas biopt 2
blaas resectie 6

blaas TUR 2
bloedvat biopt resectie 2
bloedvat resectie biopt 2
bot biopt 3
bot resectie 3
bot	  (oncologisch) resectie 6
cervix biopt poliepexcisie 2
cervix resectie trachelectomie 3
colon rectum biopt poliepexcisie 1,	  2	  of	  3

colon rectum mucosectomie 5
colon rectum poliepexcisie biopt 1,	  2	  of	  3

colon rectum resectie 6

commando	  met	  halsklierdissectie	  
(soms	  dubbelzijdig)

resectie 6

conjunctiva biopt 2
cornea biopt 4
cyste resectie 2
dunne	  darm biopt poliepexcisie 1,	  2	  of	  3

dunne	  darm poliepexcisie biopt 1,	  2	  of	  3

dunne	  darm resectie 4
duodenum biopt poliepexcisie 1,	  2	  of	  3



aard_materiaal	  H inclusief	  of	  
synoniem

afnametechniek	  H inclusief	  of	  
synoniem

Categorie

duodenum poliepexcisie biopt 1,	  2	  of	  3

endometrium biopt 2
endometrium resectie 2
farynx biopt 2
farynx resectie 6
galblaas resectie 1
hart biopt 2
hart explantaat 4
hartklep resectie 1
hersenen biopt resectie 4
hersenen resectie biopt 4
heupkop resectie 3
huid biopt 3

huid	  neoplasie biopt shave	  excisie,	  
excochleaat,	  
curretage

1

huid	  neoplasie curettage biopt,	  shave	  
excisie,	  
excochleaat

1

huid	  neoplasie excochleaat biopt,	  shave	  
excisie,	  curettage

1

huid	  neoplasie mohs	  resectie 4

huid	  neoplasie resectie 2
huid	  neoplasie shave	  excisie biopt,	  excochleaat,	  

curettage
1

huid	  neoplasie	  met	  schildwachtklier resectie 5
huidspierfascie spier biopt 5
hypofyse biopt 4
hypofyse resectie 4
intraorale	  resectie	  met	  
schildwachtklier

resectie 6

kaak resectie commandoresectie
s

6

kaak	  met	  lymfklierdissectie resectie commandoresectie
s

6

kaakholte	  slijmvlies resectie 2
larynx biopt 2
larynx resectie 6
Ledematen	  (arm,	  been) amputatie 3
lever biopt 5
lever explantaat 4
lever	  neoplasie biopt 3
lever	  neoplasie resectie 5
long bronchus biopt 3
long bronchus biopt 3
long resectie 6



aard_materiaal	  H inclusief	  of	  
synoniem

afnametechniek	  H inclusief	  of	  
synoniem

Categorie

long wigexcisie 4
long explantaat 4
lymfklier biopt 4
lymfklier	  (schildwachtklier) resectie 4
lymfklier dissectie 5

lymfklier resectie 5
maag biopt poliepexcisie 1,	  2	  of	  3

maag poliepexcisie biopt 1,	  2	  of	  3

maag resectie 6
maag	  sleeve resectie	   3
mamma ablatio amputatie,	  

resectie
5

mamma amputatie ablatio,	  resectie 5
mamma biopt 3
mamma reductie 2

mamma resectie ablatio,	  amputatie 5
mamma	  met	  lymfklierdissectie ablatio amputatie,	  

resectie
6

mamma	  met	  lymfklierdissectie amputatie ablatio,	  resectie 6
mamma	  met	  lymfklierdissectie resectie ablatio,	  amputatie 6
mamma	  met	  schildwachtklier ablatio amputatie,	  

resectie
6

mamma	  met	  schildwachtklier amputatie ablatio,	  resectie 6
mamma	  met	  schildwachtklier resectie ablatio,	  amputatie 6
mediastinale	  lymfklier dissectie 4

middenoor biopt 2
middenoor resectie 2
milt resectie 4
mond mondbodem biopt 2
mond mondbodem resectie 3
neus amputatie 5
neusbijholte biopt 2
neusbijholte resectie 1
nier biopt 5
nier explantaat 5
nier resectie 3
nier	  neoplasie biopt 3
nier	  neoplasie resectie 5
omentum peritoneum biopt 4
omentum peritoneum resectie 4
oog biopt 2
oog resectie 5
oor amputatie 2



aard_materiaal	  H inclusief	  of	  
synoniem

afnametechniek	  H inclusief	  of	  
synoniem

Categorie

ovarium adnex biopt,	  wigexcisie,	  partieel 3
ovarium adnex resectie 4
pancreas biopt 3
pancreas resectie 6
penis biopt 3

penis	  maligne resectie 5
penis	  maligne	  met	  lymfkliertoilet resectie 6
penis	  neoplasie biopt shave	  excisie,	  

excochleaat,	  
curettage

1

penis	  neoplasie curettage biopt,	  shave	  
excisie,	  
excochleaat

1

penis	  neoplasie excochleaat biopt,	  shave	  
excisie,	  curettage

1

penis	  neoplasie shave	  excisie biopt,	  excochleaat,	  
curettage

1

pericard pleura biopt 3
pericard pleura resectie 3
peritoneum omentum	   biopt 4
peritoneum omentum resectie 4
placenta geboorte 3
pleura pericard biopt 3
pleura pericard resectie 3
prostaat biopt 4
prostaat TUR 3
prostaat resectie 3
prostaat	  met	  lymfklierdissectie resectie 6
prostaat	  neoplasie resectie 5
rectum colon biopt poliepexcisie 1,	  2	  of	  3

rectum colon mucosectomie 5
rectum colon resectie 6

schildklier resectie 4
schildklier	  met	  lymklierdissectie resectie 6
schildwachtklier resectie 4
slokdarm biopt 2
slokdarm mucosectomie 4
slokdarm resectie 6

speekselklier biopt 3
speekselklier resectie 3
speekselkliertumor	  met	  
lymfklierdissectie.

resectie 6

spier huidspierfascie biopt 5
subcutis biopt 3



aard_materiaal	  H inclusief	  of	  
synoniem

afnametechniek	  H inclusief	  of	  
synoniem

Categorie

synovium biopt 1
synovium resectie 2
testis biopt 3
testis resectie 5
thymus resectie 5
tong biopt 2
tong resectie 3
tonsil biopt 3
tonsil resectie 1
tuba biopt	  of	  resectie 2
ureter biopt	  of	  resectie 4
uterus	  met	  lymfklierdissectie resectie 6

uterus	  met	  ovaria resectie 5
uterus	  met	  ovaria debulking 6
uterus	  zonder	  ovaria uterus	  met	  alleen	  

tubae
resectie morcelatie 3

vagina biopt	  of	  resectie 2
vagina	  maligne resectie 6
vas	  deferens biopt 1
vulva biopt 3

vulva	  maligne resectie 4
vulva	  maligne	  met	  lymfkliertoilet resectie 6
vulva	  met	  schildwachtklier resectie 6
vulva	  neoplasie biopt shave	  excisie,	  

excochleaat,	  
curettage

1

vulva	  neoplasie curettage biopt,	  shave	  
excisie,	  
excochleaat

1

vulva	  neoplasie excochleaat biopt,	  shave	  
excisie,	  curettage

1

vulva	  neoplasie shave	  excisie biopt,	  xcochleaat,	  
curettage

1

weke	  delen biopt 3
weke	  delen	  benigne resectie 2
weke	  delen	  maligne resectie 6
zenuw resectie 2
zenuw	  (pluis	  preparaat) resectie 6



extra	  definitie aangepast/nieuw	  jan	  
2016

beide	  adnexen	  samen	  als	  1	  declaratie	  inclusief	  
uterus	  en	  peritoneum
beide	  adnexen	  samen	  als	  1	  declaratie

alleen	  met	  oncologische	  debulking	  van	  buikholte nieuw	  jan	  2016
ook	  aorta
crista	  is	  beenmerg

inclusief	  eventuele	  lymfklierdissectie	  en	  inclusief	  
prostaat

	  inclusies	  kaakbot,	  geen	  odontogene	  cystes
niet	  oncologisch
radicale	  resecties	  voor	  maligne	  tumoren

aangepast	  jan	  2016
inclusief	  lisexcisie	  en	  conusexcisie aangepast	  jan	  2016
≤	  2	  potjes	  cat1,	  3	  t/m	  5	  potjes	  cat	  2,	  	  6	  	  t/m	  10	  
potjes	  cat	  3.	  NB:	  >	  10	  potjes	  wordt	  apart	  T-‐
nummer	  (wegens	  protocolmodule)	  inclusief	  
ileumbiopten

aangepast	  jan	  2016

TEM
≤	  2	  potjes	  cat1,	  3	  t/m	  5	  potjes	  cat	  2,	  	  6	  t/m	  10	  
potjes	  cat	  3.	  NB:	  >	  10	  potjes	  wordt	  apart	  T-‐
nummer	  (wegens	  protocolmodule)	  inclusief	  
ileumbiopten

aangepast	  jan	  2016

inclusief	  lymfklierdissectie,	  ook	  diverticulitis.	  
Schaduwrapportage	  afwachten

nieuw	  jan	  2016

mucoceles
≤	  2	  potjes	  cat	  1,	  3	  t/m	  5	  potjes	  cat	  2,	  	  >5	  potjes	  
cat	  3
≤	  2	  potjes	  cat	  1,	  3	  t/m	  5	  potjes	  cat	  2,	  	  >5	  potjes	  
cat	  3

≤	  2	  potjes	  cat	  1,	  3	  t/m	  5	  potjes	  cat	  2,	  	  >5	  potjes	  
cat	  3



extra	  definitie aangepast/nieuw	  jan	  
2016

≤	  2	  potjes	  cat	  1,	  3	  t/m	  5	  potjes	  cat	  2,	  	  >5	  potjes	  
cat	  3
inclusief	  curretage,	  pipelle
inclusief	  abortus
ook	  poliepeexcisies
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie

evt	  3	  (reactie	  Kros)
nieuw	  jan	  2016

alles	  behalve	  neoplasie,	  wordt	  bepaald	  door	  de	  
vraagstelling	  (rash,	  bulla,	  etc.).	  
BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

MOH's	  chirurgie,	  indien	  vriescoupe	  dan	  extra	  
vriescoupecode
oncologische	  resectie,	  geen	  shave	  of	  excochleaat
BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

voor	  melanomen	  met	  schildwachtklier
inclusief	  vriestechnieken

geen	  huid	  of	  oppervlakkige	  slijmvlies	  resecties nieuw	  jan	  2016

alleen	  radicale	  oncologische	  resectie	  (ook	  
commando)

nieuw	  jan	  2016

nieuw	  jan	  2016

ontstekingen	  en	  cystes,	  inlcusief	  keratocyste
niet	  oncologisch	  (ook	  poliepen	  etc)
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie
niet	  oncologische	  resectie nieuw	  jan	  2016
ontsteking

nieuw	  jan	  2016
tumor	  /	  metastase	  
incl	  galgangen
aangepast	  obv	  resultaten	  schaduwrapportage
aangepast	  obv	  resultaten	  schaduwrapportage
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie



extra	  definitie aangepast/nieuw	  jan	  
2016

inclusief	  VATS
nieuw	  jan	  2016

geen	  schildwachtklier	  
alleen	  apart	  van	  tumorresectie	  en	  okselkliertoilet aangepast	  jan	  2016
alleen	  regionale	  dissectie	  bij	  radicale	  resectie	  
(hals,	  lies,	  oksel)	  indien	  niet	  op	  dezelfde	  dag	  
geopereerd
geen	  schildwachtklier	  
≤	  2	  potjes	  cat1,	  3	  t/m	  5	  potjes	  cat	  2,	  	  >5	  potjes	  cat	  
3
≤	  2	  potjes	  cat1,	  3	  t/m	  5	  potjes	  cat	  2,	  	  >5	  potjes	  cat	  
3
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie
bariatrisch nieuw	  jan	  2016
een	  declaratiecode	  per	  zijde

een	  declaratiecode	  per	  zijde
een	  declaratiecode	  per	  zijde
links	  en	  rechts	  samen	  een	  declaratiecode,	  ook	  
gynaecomastie
een	  declaratiecode	  per	  zijde
een	  declaratiecode	  per	  zijde

een	  declaratiecode	  per	  zijde
een	  declaratiecode	  per	  zijde
een	  declaratiecode	  per	  zijde

een	  declaratiecode	  per	  zijde
een	  declaratiecode	  per	  zijde
één	  declaratiecode,	  onafhankelijk	  van	  het	  aantal	  
lymfklieren,	  indien	  niet	  tegelijk	  met	  radicale	  
longoperatie

slijmvlies,	  geen	  huid aangepast	  jan	  2016
slijmvlies,	  geen	  huid aangepast	  jan	  2016
alleen	  oncologische	  resectie nieuw	  jan	  2016

ook	  ethmoid	  (neuspoliepen)
alle	  ontstekingen	  (geen	  tumor)

nieuw	  jan	  2016
afunctionele	  nier nieuw	  jan	  2016

alleen	  radicale	  oncologische	  resectie
niet	  debulking	  bij	  gynaecologische	  tumoren
niet	  debulking	  bij	  gynaecologische	  tumoren

nieuw	  jan	  2016



extra	  definitie aangepast/nieuw	  jan	  
2016
aangepast	  jan	  2016

alles	  behalve	  neoplasie,	  wordt	  bepaald	  door	  de	  
vraagstelling	  (rash,	  bulla,	  etc.).	  
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie
BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

aangepast	  jan	  2016
niet	  debulking	  bij	  gynaecologische	  tumoren
niet	  debulking	  bij	  gynaecologische	  tumoren

aangepast	  jan	  2016

niet	  oncologische	  resectie nieuw	  jan	  2016
alleen	  oncologische	  resectie aangepast	  jan	  2016
alleen	  oncologische	  resectie aangepast	  jan	  2016
≤	  2	  potjes	  cat1,	  3	  t/m	  5	  potjes	  cat	  2,	  	  5	  t/m	  10	  
potjes	  cat	  3.	  NB:	  >	  10	  potjes	  wordt	  apart	  T-‐
nummer	  (wegens	  protocolmodule)
TEM
inclusief	  lymfklierdissectie,	  ook	  diverticulitis.	  
Schaduwrapportage	  afwachten

nieuw	  jan	  2016
alleen	  apart	  van	  tumorresectie	  en	  okselkliertoilet aangepast	  jan	  2016

radicale	  mucosectomie
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie,	  geen	  
mucosectomie
inclusief	  lipbiopt	  voor	  sjogren

nieuw	  jan	  2016

inclusief	  vriestechnieken
zie	  huid	  



extra	  definitie aangepast/nieuw	  jan	  
2016

links	  en	  rechts	  samen	  een	  declaratiecode
meestal	  EUG,	  niet	  extra	  bij	  adnex	  bij	  oncologie

meestal	  Wertheim	  operatie,	  evt	  inclusief	  adnexen

aangepast	  jan	  2016
nieuw	  jan	  2016
aangepast	  jan	  2016

inclusief	  poliepexcisie	  etc
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie

alles	  behalve	  neoplasie,	  wordt	  bepaald	  door	  de	  
vraagstelling	  (rash,	  bulla,	  etc.).	  
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie

nieuw	  jan	  2016
BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

BCC,	  PCC,	  AK,	  VS,	  melanocytaire	  laesies

ganglion,	  lipomen	  etc
alleen	  radicale	  oncologische	  resectie


