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Appendix D: Selected Nomenclature Codes 

Appendix D1: General Nomenclature Codes 
 

1.1  General Diagnostic Procedures 

1.1.1  Tissue Examination  

Pathology 

Table 1. General Nomenclature Codes for Pathology 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

588011 588022 Honorarium voor het pathologisch-anatomische onderzoek door inclusie en coupe van zoveel 
prelevementen als nodig, ongeacht het aantal coupes en ongeacht het aantal onderzochte organen en met 
inbegrip van het eventueel macroscopisch onderzoek van operatiestukken, voor die prelevementen die niet 
overeenkomen met de prestaties 588232 - 588243, 588254 - 588265, 588276 - 588280 of 588291 - 588302 

588114 588125 Pathologisch-anatomisch onderzoek met een elektronenmicroscoop, ongeacht de aangewende techniek of 
technieken, ongeacht het aantal afnamen 

588254 588265 Honorarium voor het pathologisch-anatomisch onderzoek door inclusie en coupe, van zoveel 
prelevementen als nodig, ongeacht het aantal coupes en ongeacht het aantal onderzochte organen, en met 
inbegrip van het eventueel macroscopisch onderzoek, voor volgende prelevementen : Biopten van volgende 
diepe organen : - lever, - nier, - nierbekken,  - bijnier, - prostaat, - borst, - lymfeklier, - beenmerg, - bot, - 
schildklier, - speekselklier, - pleura, - long, - testikel, - peritoneum, - retroperitoneum, - mediastinum, - 
hersenen 
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588276 588280 Honorarium voor het pathologisch-anatomisch onderzoek, door inclusie en coupe, van zoveel 
prelevementen als nodig, ongeacht het aantal coupes en ongeacht het aantal onderzochte organen, en met 
inbegrip van het eventueel macroscopisch onderzoek voor volgende operatiestukken : - lymfeklierexerese, - 
eenzijdige lymfeklier okselevidement, - eenzijdige lymfeklier liesevidement, - heelkundige longbiopsie, - 
totale of partiële thymectomie, - resectie van subaponeurotische tumoren, - partiële pancreatectomie, - 
partiële hepatectomie, - cholecystectomie, - splenectomie, - mesenteriale tumorectomie, - retroperitoneale 
tumorectomie, - oogbol resectie,  - speekselklierresectie (met uitzondering van de accessoire 
speekselklieren), - partiële of totale glossectomie,  - thyroidectomie, - parathyroidectomie,  - 
pharyngectomie, -incisionele borstbiopsie,  - borsttumorectomie,  - partiële cystectomie (met uitzondering 
van de endoscopische blaasresectie),  - heelkundige of endoscopische prostaatadenomectomie,  - 
epididymectomie,  - orchidectomie,  - partiële penis amputatie,  - diepe hals tumorectomie,  - partiële 
nefrectomie,  - uni- of bilaterale adnexectomie,  - ovariectomie,  - totale salpingectomie,  - partiële 
vulvectomie,  -  baarmoederhals conisatie of -resectie,  - bijnier resectie,  - zenuwbiopsie,  - spierbiopsie,  - 
hersen-, ruggemerg- of hypofyse- tumor resectie,  - bottumor resectie,  - tonsillectomie (> 18 jaar),  - 
adenoidectomie (> 18 jaar) 

588291 588302 Honorarium voor het pathologisch-anatomisch onderzoek, door inclusie en coupe, van zoveel 
prelevementen als nodig, ongeacht het aantal coupes en ongeacht het aantal onderzochte organen en met 
inbegrip van het eventueel macroscopisch onderzoek, voor volgende operatiestukken : - partiële 
mammectomie met okselklier uitruiming, - totale mammectomie met of zonder okselklier uitruiming, - 
partiële of totale pneumectomie, - partiële of totale slokdarmresectie, - bilaterale lies klierevidement, - 
lymfeklierevidement van 2 of meerdere groepen halsklieren, - tumorectomie van de mondbodem met of 
zonder mandibulectomie, - tumorectomie van het verhemelte met of zonder maxillectomie, - totale 
maxillectomie, -  partiële of totale gastrectomie,  - dunne darm resectie,  - partiële of totale colectomie,  - 
duodenopancreatectomie,  - radicale, totale of subtotale hysterectomie,  - abdominoperineale resectie,  - 
partiële of totale laryngectomie,  - totale cystectomie,  - totale penisamputatie,  - totale nefrectomie,  - 
totale prostatectomie (met zaadblaasjes),  - hartresectie,  - hart long blok,  - totale hepatectomie,  - totale 
pelvectomie,  - totale vulvectomie,  - foetus van 14 tot en met 24 weken 

588070 588081 Immunohistologische onderzoeken (maximum 4 per afname) voor het aantonen van antigenen in de 
coupes, na incubatie met antisera, per gebruikt antiserum 
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Cytology 

Table 2. General Nomenclature Codes for Cytology 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

588394 588405 Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het opzoeken van neoplastische cellen (zowel na 
uitstrijken en/of insluiten), op urinestalen en/of sputumstalen, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten 
en/of insluiten 

588416 588420 Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het opzoeken van neoplastische cellen (zowel na 
uitstrijken en/of insluiten), van afnamen niet gespecificeerd in de verstrekkingen 588350 - 588361 en 
588394 - 588405, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en/of insluiten per afname 

 

  

588976 588980 Honorarium voor de immunohistologische onderzoeken voor het aantonen van farmaco-diagnostiche 
antigenen in de coupes na incubatie met antisera, per gebruikt antiserum, in het kader van het 
voorschrijven van tumor-specifieke medicatie bij oncologische patiënten 

588033 588044 Peroperatoir pathologisch-anatomisch extempore onderzoek, ongeacht het aantal afnamen volgens de 
vriesmethode en ongeacht het aantal verrichte controle-onderzoeken na inclusie en coupe 

588232 588243 Honorarium voor het pathologisch-anatomisch onderzoek door inclusie en coupe, van zoveel 
prelevementen als nodig, ongeacht het aantal coupes en ongeacht het aantal onderzochte organen, en met 
inbegrip van het eventueel macroscopisch onderzoek voor volgende prelevementen - vagotomie - 
vasectomie - tuba-ligatuur - tonsillectomie (< 18 jaar) - adenoidectomie (< 18 jaar) - sympathectomie 
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1.1.2 Imaging 

PET  

Table 3. General Nomenclature Codes for PET Scan 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

442971 
 

442982 
 

Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie met protocol en documenten, voor het geheel 
van het onderzoek  

442411 442422 Scintigrafie van een orgaan, van een stelsel of van een deel van het lichaam 

442455 
 

442466 
 

Scintigrafie van het ganse lichaam (de scintillogrammen moeten ten minste betrekking hebben op het 
hoofd, de romp, het abdomen, de schouder- en bekkengordels) 

442595 
 

442606 
 

Functionele scintigrafische test die twee opeenvolgende tomografische onderzoeken omvat, met 
verwerking op computer, die ten minste twee niet-parallelle reconstructievlakken omvat, met protocol en 
iconografische documenten, niet cumuleerbaar met de verstrekkingen 442411 - 442422, 442455 - 442466, 
442610 - 442621 en 442632 - 442643 voor het onderzoek van een zelfde functie dat met een zelfde gemerkt 
produkt wordt verricht 

442610 
 

442621 
 

Functionele scintigrafische test van een orgaan of stelsel van organen, met sequentele inzameling van de 
gegevens, kwantitatieve analyse met telsysteem (computer) die activiteitscurven in de tijd en/of tabellen 
met cijfergegevens en/of parametrische beelden omvat, met protocol en iconografische documenten 

 

Chest X-ray 

Table 4. General Nomenclature Code for Chest X-ray 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

452690 452701 Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, één cliché 

452712 452723 Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, minimum 2 clichés 

463691 463702 Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, één cliché 

463713 463724 Radiografie van de thorax en de inhoud ervan, minimum 2 clichés 
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1.2 MOC 
 

Table 5. General Nomenclature Codes for MOC 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

350372 350383 Schriftelijk verslag van een multidisciplinair oncologisch consult met deelname van minstens drie 
geneesheren van verschillende specialismen onder leiding van een geneesheer-coördinator, met 
beschrijving van de diagnose en van het behandelingsplan 

350394 350405 Deelname aan multidisciplinair oncologisch consult 

350416 350420 Deelname aan multidisciplinair oncologisch consult door de behandelende arts die geen deel uitmaakt van 
de ziekenhuisstaf 

350453 350464 Bijkomend honorarium bij de verstrekking 350372-350383, 350276-350280 en 350291-350302 
aanrekenbaar door de geneesheer-specialist in de medische oncologie, of houder van de bijzondere 
beroepstitel in de klinische hematologie of in de pediatrische hematologie en oncologie, wanneer deze het 
multidisciplinair oncologisch consult coördineert 

350475 350486 Bijkomend honorarium bij de verstrekking 350394-350405 of 350416-350420 aanrekenbaar door de 
geneesheer-specialist in de medische oncologie, of houder van de bijzondere beroepstitel in de klinische 
hematologie of in de pediatrische hematologie en oncologie, wanneer deze het multidisciplinair oncologisch 
consult bijwoont 
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1.3 General Therapeutic Procedures 

1.3.1 Radiotherapy 

Table 6. General Nomenclature Codes for Radiotherapy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

External Radiotherapy 

444113 444124 Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van 1 tot 10 fracties voor een 
patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 1 

444135 444146 Forfaitair honorarium voor een eenvoudige uitwendige bestralingsreeks van minstens 11 tot 35 fracties voor 
een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 2 

444150 444161 Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt 
aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 3 

444172 444183 Forfaitair honorarium voor een complexe uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt 
aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 4 

Brachytherapy 

444216 444220 Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt 
aan een aandoening opgenomen in categorie 7 

444253 444264 Forfaitair honorarium voor exclusieve curietherapie voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt 
aan een aandoening opgenomen in categorie 8 

External Radiotherapy and Brachytherapy Combined 

444290 444301 Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt 
die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 5 

444312 444323 Forfaitair honorarium voor curietherapie gecombineerd met uitwendige bestralingsreeks voor een patiënt 
die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 6 
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1.3.2 Chemotherapy 

Table 7. General ATC Codes for Chemotherapy 

ATC Codes Description 

L01A: Alkylating Agents 

L01AA Nitrogen Mustard Analogues 

L01AA01 Cyclophosphamide 

L01AA02 Chlorambucil 

L01AA05 Chlormethine 

L01AX Other Alkylating Agents 

L01AX04 Dacarbazine 

L01B: Antimetabolites 

L01BA Folic Acid Analogues 

L01BA01 Methotrexate 

L01BB Purine Analogues 

L01BB02  Mercaptopurine 

L01BC Pyrimidine Analogues 

L01BC01 Cytarabine 

L01BC02 Fluorouracil 

L01C: Plant Alkaloids and Other Natural Products 

L01CA Vinca Alkaloids and Analogues 

L01CA01 Vinblastine 

L01CA02 Vincristine 

L01CB Pedophyllotoxin Derivatives 
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L01CB01 Etoposide 

L01D: Cytotoxic Antibiotics and Related Substances 

L01DA Actinomycines 

L01DA01 Dactinomycin 

L01DB Anthracyclines and Related Substances 

L01DB01 Doxorubicin 

L01DB02 Daunorubicin 

L01DC Other Cytotoxic Antibiotics 

L01DC01 Bleomycin 

L01X: Other Antineoplastic Agents 

L01XA Platinum Compounds 

L01XA01 Cisplatin 

L01XB Methylhydrazines 

L01XB01 Procarbazine 

L01XX Other Antineoplastic Agents 

L1XX02 Asparaginase 
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Appendix D2: Nomenclature Codes for Nasopharyngeal Cancer. 
 

D2.1  Nasopharyngeal Cancer: Diagnostic Procedures 

D2.1.1  Tissue Examination  

Histological Diagnosis 

Table 8. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

255791 255802 Endonasale bioptische afname 

258834 
 

258845 
 

Nasale endoscopie met of zonder biopsie, met behulp van een rechte optiek of hoekoptiek of van een 
fibroscoop waarmee het cavum, de meatus, de conchae en de drainagewegen van de maxillaire, frontale, 
ethmoidale, sphenoïdale sinussen worden geëxploreerd inclusief de eventuele lokale anesthesie 

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

Cytology 

See general nomenclature codes 
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D2.1.2 Imaging 

Head X-ray 

Table 9. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Head X-ray 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

455630 
 

455641 
 

Radiografie van de schedel en van het gelaat en van de sinussen of van de mastoïden of van de 
rotsbeenderen of van de temporomaxillaire articulaties of van de oogholten of van de foramina optica of 
van de sfenoïdale spleten, minimum twee clichés, ongeacht het aantal bijkomende clichés 

466631 
 

466642 
 

Radiografie van de schedel en van het gelaat en van de sinussen of van de mastoïden of van de 
rotsbeenderen of van de temporomaxillaire articulaties of van de oogholten of van de foramina optica of 
van de sfenoïdale spleten, minimum twee clichés, ongeacht het aantal bijkomende clichés 

 

CT 

Table 10. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458813 
 

458824 
 

Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met 
en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 

458533 
 

458544 
 

Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 
Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 
thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 
coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 
verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458813) worden 
verhoogd met 25% (geschrapt op 1/01/2006) 

458673 
 

458684 
 

Computergestuurde tomografie van de schedel en/of van faciaal massief, met en/of zonder 
contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek 
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MRI 

Table 11. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459395 459406 
 

NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of 
kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of 
elektromagnetische drager 

459410 
 

459421 
 

NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager 

 

Ultrasound Neck  

Table 12. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Neck 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

460095 460106 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

469350 
 

469361 
 

Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 

Chest X-Ray 

See general nomenclature codes. 
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Ultrasound Abdomen 

Table 13. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Abdomen 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459712 
 

459723 
 

Totaal abdominaal onderzoek (lever, galblaas, milt, pancreas, nieren of bijnieren, retroperitoneum) 

waarbij minstens acht verschillende sneden gedokumenteerd inclusief eventueel gebruik van 

dopplertechnieken 
 

460213 
 

460224 
 

Totaal onderzoek waarbij meerdere bovenvermelde abdominale streken onderzocht worden en minstens 
acht verschillende sneden gedokumenteerd worden, uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor 
röntgendiagnose (geschrapt op 1/04/2003) 

460154 
 

460165 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas, en/of galwegen 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever 
en/of galblaas, en/of galwegen 

 

469416 
 

469420 
 

Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas, en/of galwegen 
 

459793 
 

459804 
 

Echografie van minstens twee verschillende anatomische regio's : schedelinhoud (transfontanellair), thorax, 
borsten, lever-galblaas, pancreas-milt, nieren-blaas, retroperitoneum, grote abdominale vaten, mannelijk 
of vrouwelijk bekken 
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D2.1.2 Screening 

Respiratory Tract 

Table 14. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Respiratory Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256594 256605 Bioptische afname van de larynx 

258075 258086 Microlaryngoscopie in suspensie (Kleinsasser) met of zonder afname voor biopsie 

351035 
 

351045 1/04/1985: Tracheoscopie, met of zonder afname voor biopsie 
1/10/2008: Tracheo- en/of laryngoscopie, met of zonder afname voor biopsie 

 

471612 471623 Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels 

258274 258285 Stroboscopisch onderzoek van de stembanden met een onbuigzaam optisch systeem of door fibroscopie, 
met of zonder registreren van de bewegingen met een camera en vidéorecorder 

257294 257305 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie en/of bronchoscopie met therapeutische aspiratie 

257316 257320 Bronchoscopie met afname voor biopsie en/of verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels 

471715 471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie 

471730 471741 Bronchoscopie met afname voor biopsie, en/of verwijderen van tumors, en/of coagulatie van letsels 

471752 471763 Bronchoscopie met transcarinale punctie en eventuele radioscopische controle 

471774 471785 Bronchoscopie met bronchoalveolair wassen (min. 100 ml) 

471811 
 

471822 Onchoscopie met perifere pulmonaire afnamen voor biopsie (ofwel veelvuldige afnamen, minimum 5, ofwel 
geleide afname in geval van perifere tumor), inclusief de eventuele radioscopische controle 

 

Digestive tract 

Table 15. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Digestive Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

472356 472360 Oesofagoscopie 

472555 472566 Oesofagoscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

472415 472423 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie 



14 

 

472570 472581 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

473056 473060 Fibroduodenoscopie (2e en 3e duodenum) 

451076 
 

451080 Radiografie van het slikmechanisme farynx-hypofarynx, met radioscopisch onderzoek met beeldversterker 
en televisie in gesloten keten, minimum zes clichés 

451135 
 

451146 Radiografie van de oesofagus met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten 
keten, minimum zes clichés 

 

D2.1.3 Other Procedures 

Lymph Node Biopsy 

Table 16. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Lymph Node Biopsy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

258311 258322 Excisie voor biopsie van een oppervlakkinge halsklier 

258333 258344 Excisie voor biopsie van een diep gelegen halsklier 

312513 312524 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier 

312535 312546 Excisie voor biopsie van een kleine diep gelegen halsklier 

355692 355703 Punctie van hematopoiëtisch orgaan, exclusief lever en milt 
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D2.2 Nasopharyngeal Cancer: Therapeutic Procedures 

D2.2.1 Surgery 

Table 17. Nasopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

255975 255986 Resectie van andere neusbeentumors dan in de nomenclatuur opgegeven (geschrapt op 1/10/2008) 

256550 256561 Wegenemen van nasopharyngeaal fibroom (geschrapt op 1/10/2008) 

258451 258462 Heelkundig verwijderen van een expansief diepliggend letsel dat een resectie van een deel van de 
schedelbasis noodzakelijk maakt 

258856 258860 Transorale endoscopische faryngectomie 

258893 
 

258904 
 

Endoscopisch procedure voor intratumorale photodynamische behandeling of electroporatietherapie bij 
mucosatumoren voor de volledige behandeling van het geheel der letsels 

259033 
 

259044 
 

Resectie van een expansief letsel van de luchtwegen en/of van het bovenste gedeelte van het 
spijsverteringskanaal dat het sluiten van een huid- of slijmvliesdefect met een huidlap, een myocutane of 
een wandelende ent vereist 

312653 
 

312664 
 

Heelkundig verwijderen van een expansief diepliggend letsel dat een resectie van een deel van de 
schedelbasis noodzakelijk maakt 

 

D2.2.2 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 

D2.2.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes.  



16 

 

Appendix D3: Nomenclature Codes for Cancer of Salivary Glands 
 

D3.1  Cancer of Salivary Glands: Diagnostic Procedures 

D3.1.1  Tissue Examination  

Histological Diagnosis 

Table 18. Cancer of Salivary Glands: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

311975 311986 Speekselklierbiopsie 

311953 311964 Tongbiopsie 

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

Cytology 

See general nomenclature codes. 

 

D3.1.2 Imaging 

CT 

Table 19. Cancer of Salivary Glands: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458813 
 

458824 
 

Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met 
en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek  
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458533 
 

458544 
 

Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 
Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 
thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 
coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 
verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458824) worden 
verhoogd met 25% (geschrapt op 01/01/2006) 

458673 
 

458684 
 

Computergestuurde tomografie van de schedel en/of van faciaal massief, met en/of zonder 
contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek 

 

MRI 

Table 3. Cancer of Salivary Glands: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459395 
 

459406 
 

NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of 
kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of 
elektromagnetische drager 

459410 
 

459421 
 

NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager 

 

Ultrasound Neck 

Table 20. Cancer of Salivary Glands: Nomenclature Codes for Ultrasound Neck 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

460095 
 

460106 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

469350 469361 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
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  beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 
 

Ultrasound Abdomen 

Table 21. Cancer of Salivary Glands: Nomenclature Codes for Ultrasound Abdomen 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

460154 
 

460165 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas, en/of galwegen 

1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die 
ontstaat na digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van 
het abdomen : Lever en/of galblaas, en/of galwegen 

 

469416 
 

469420 
 

Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen - Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas en/of galwegen 

459712 
 

459723 
 

Totaal abdominaal onderzoek (lever, galblaas, milt, pancreas, nieren of bijnieren, retroperitoneum) 
waarbij minstens acht verschillende sneden gedokumenteerd inclusief eventueel gebruik van 
dopplertechnieken 

460213 
 

460224 
 

Totaal onderzoek waarbij meerdere bovenvermelde abdominale streken onderzocht worden en minstens 
acht verschillende sneden gedokumenteerd worden, uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor 
röntgendiagnose (geschrapt op 01/04/2003) 
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Chest X-Ray 

See general nomenclature codes. 

 

D3.1.3 Other Procedures 

Lymph Node Biopsy 

Table 22. Cancer of Salivary Glands: Nomenclature Codes for Lymph Node Biopsy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

355692 355703 Punctie van hematopoiëtisch orgaan, exclusief lever en milt 

258311 258322 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier 

258333 258344 Excisie voor biopsie van een diep gelegen halsklier 

312513 312524 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier 

312535 312546 Excisie voor biopsie van een kleine diep gelegen halsklier 
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D3.2 Cancer of Salivary Glands: Therapeutic Procedures 

D3.2.1 Surgery 

Salivary Gland Surgery 

Table 23. Cancer of Salivary Glands: Nomenclature Codes for Salivary Gland Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

255452 255463 Wegnemen van de parotis met dissectie van nervus facialis 

255474 255485 Totale of gedeeltelijke parotidectomie zonder dissectie van nervus facialis (geschrapt op 01/05/2009) 

311710 311721 Exeresis van submaxillaire klier, van parotis, zonder dissectie van nervus facialis 

311754 311765 Totale of gedeeltelijke parotidectomie zonder dissectie van nervus facialis (geschrapt op 01/05/2009) 

311791 311802 Wegnemen van parotis, met dissectie van nervus facialis 

255533 255544 1/04/1985: Exeresis van submaxillaire klier van de parotis zonder dissectie van nervus facialis 
1/05/2009: Wegname van een submandibulaire speekselklier 

 

256174 256185 Exeresis van sublinguale klier 

310575 310586 Exeresis van sublinguale klier 

317111 317122 Exeresis van goedaardige intrabuccale tumors 

310516 310520 Insnijden van abces van mondbodem 

 

Head and Mouth Surgery 

Table 24. Cancer of Salivary Glands: Nomenclature Codes for Head and Mouth Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

220334 220345 Heelkundige bewerking wegens expansieve diepe tumoren of letsels aan het gelaat of lippen die brede 

resectie vergt, inclusief plastiek 
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220312 220323 Heelkundige bewerking wegens diepe tumoren of letsels aan het gelaat of lippen, exclusief huidletsels 

256336 256340 Heelkundige bewerking wegens tumor van mondbodem 

220150 220161 Heelkundige bewerking wegens goedaardige of kwaadaardige oppervlakkige tumors of niet traumatische 
letsels aan gelaat of lippen 

256830 256841 Insnijden en draineren van adenophlegmone van buccale oorsprong 

256852 256863 Insnijden en draineren van diepliggende halsphlegmone 

220275 220286 5/06/1985: Exerese van onder de aponeurose gelegen expansieve tumoren uit de weke delen 
1/05/2007: Exerese van een onder de aponeurose gelegen expansieve tumor uit de weke weefsels 

 

 

Lymphadenectomy 

Table 25. Cancer of Salivary Glands: Nomenclature Codes for Lymphadenectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

220356 220360 Exeresis van ganglion 

258370 258381 Beperkte klieruitruiming van 2 of meerdere kliergroepen in de hals 

258392 258403 Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de onderkaak, 

onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

258554 258565 Uitruiming van ganglia van een kliergroep in de hals 

312572 312583 Beperkte klieruitruiming van 2 of meerder kliergroepen in de hals 

312594 312605 Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de onderkaak, 

onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

312970 312981 Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals 

312605 312594 Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de onderkaak, 

onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

256815 256826 Exeresis van veretterde adenitis of van een halsklier 
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311835 311846 Exeresis van veretterde adenitis of van halsklier 

256933 256944 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of -tumor 

311872 311883 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of -tumor 

258355 258366 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor 

312550 312561 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor 

D3.2.2 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 

D3.2.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes. 
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Appendix D4: Nomenclature Codes for Hypopharyngeal Cancer 
 

D4.1  Hypopharyngeal Cancer : Diagnostic Procedures 

D4.1.1  Tissue Examination  

Histological Diagnosis 

Table 26. Hypopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

351035 351046 1/04/1985: Tracheoscopie, met of zonder afname voor biopsie 

1/10/2008: Tracheo- en/of laryngoscopie, met of zonder afname voor biopsie 

258075 258086 Microlaryngoscopie in suspensie (Kleinsasser) met of zonder afname voor biopsie 

256594 256605 Bioptische afname van de larynx 

472356 472360 Oesofagoscopie 

472555 472566 Oesofagoscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

472415 472426 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie  

472570 472581 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

473056 473060 Fibroduodenoscopie (2de en 3de duodenum) 

473852 473863 Echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale tractus  

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

 

Cytology 

See general nomenclature codes. 
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D4.1.3 Imaging 

CT 

Table 27. Hypopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458813 458824 Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en/of 

zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 

458533 458544 Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 

Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 

thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 

coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 

verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458813) worden 

verhoogd met 25% (geschrapt op 01/01/2006) 

458673 458684 Computergestuurde tomografie van de schedel en/of van faciaal massief, met en/of zonder contrastmiddel, 

met registreren en clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek 
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MRI 

Table 28. Hypopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459410 459421 

 

NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 

sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager  

459395 

 

459406 

 
NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of 

kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of 

elektromagnetische drager  

 

Larynx/Pharynx X-ray 

Table 29. Hypopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Larynx/Pharynx X-ray 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

451076 451080 

 

Radiografie van het slikmechanisme farynx-hypofarynx, met radioscopisch onderzoek met beeldversterker 

en televisie in gesloten keten, minimum zes clichés 

451091 451102 Bijkomend honorarium ingeval verstrekking nr. 451076 - 451080 wordt aangevuld met magnetisch 

registreren van de beelden 

451135 451146 Radiografie van de oesofagus met radioscopisch onderzoek met beeldversterker en televisie in gesloten 

keten, minimum zes clichés 

452793 452804 Radiografie van de larynx, eventueel met de trachea, zonder contrastmiddel, minimum twee clichés  

463794 463805 Radiografie van de larynx, eventueel met de trachea, zonder contrastmiddel, minimum twee clichés 
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Ultrasound Neck 

Table 30. Hypopharyngeal Cancer : Nomenclature Codes for Ultrasound Neck 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

460095 460106 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

469350 

 

469361 

 

Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 

beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 

Chest X-Ray 

See general nomenclature codes. 
 

Ultrasound Abdomen 

Table 31. Hypopharyngeal Cancer : Nomenclature Codes for Ultrasound Abdomen 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459712 459723 Totaal abdominaal onderzoek (lever, galblaas, milt, pancreas, nieren of bijnieren, retroperitoneum) waarbij 

minstens acht verschillende sneden gedokumenteerd inclusief eventueel gebruik van dopplertechnieken 

460213 460224 

 

Totaal onderzoek waarbij meerdere bovenvermelde abdominale streken onderzocht worden en minstens 

acht verschillende sneden gedokumenteerd worden, uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor 
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röntgendiagnose. (geschrapt op 1/4/2003)  

460154 460165 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas, en/of galwegen 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever 
en/of galblaas, en/of galwegen 

 

469416 469420 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 

beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen - Van het abdomen : Lever en/of 

galblaas en/of galwegen 

 

D4.1.4 Screening 

Respiratory Tract 

Table 32. Hypopharyngeal Cancer : Nomenclature Codes for Respiratory Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

471612 471623 Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels  

257294 257305 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie en/of bronchoscopie met therapeutische aspiratie  

471715 471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie  

257316 257320 Bronchoscopie met afname voor biopsie en/of verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels 

471730 471741 Bronchoscopie met afname voor biopsie, en/of verwijderen van tumors, en/of coagulatie van letsels  
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Digestive Tract 

Table 33. Hypopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Digestive Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

472356 472360 Oesofagoscopie 

472555 472566 Oesofagoscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

472415 472426 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie 

472570 472581 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

473056 473060 Fibroduodenoscopie (2e en 3e duodenum) 

473852 473863 Echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale tractus 

 

D4.1.5 Other Procedures 

Lymph Node Biopsy 

Table 34. Hypopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Lymph Node Biopsy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

258311 258322 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier  

312513 312524 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier  

258333 258344 Excisie voor biopsie van een  kleine diep gelegen halsklier 

312535 312546 Excisie voor biopsie van een kleine diep gelegen halsklier 

355692 355703 Punctie van hematopoeitisch orgaan, exclusief lever en milt  
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D4.2 Hypopharyngeal Cancer: Therapeutic Procedures 

D4.2.1 Surgery 

Major Surgery 

Table 35. Hypopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Major Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

257191 257202 Pharyngectomie 

259114 259125 Transmandibulaire buccofaryngectomie of glossopelvimandibulectomie 

258856 258860 Transorale endoscopische faryngectomie 

256771 256782 Volledige of gedeeltelijke horizontale laryngectomie of hemilaryngectomie 

259033 259044 Resectie van een expansief letsel van de luchtwegen en/of van het bovenste gedeelte van het 

spijsverteringskanaal dat het sluiten van een huid- of slijmvliesdefect met een huidlap, een myocutane of 

een wandelende ent vereist 

256756 256760 Chordectomie of laryngectomie van het frontolaterale type (partiele laryngectomie) 

259011 259022 Reconstructieve subtotale laryngectomie met het oog op het behoud van de larynxfuncties  

258871 

 

258882 

 

Transorale endoscopische horizontale (supraglottis) laryngectomie of hemilaryngectomie met inbegrip van 

arytenoid  

228012 

 

228023 

 

Thoracale of thoraco-abdominale oesofagectomie of gastro-oesofagectomie in één operatietijd met 

herstellen van de continuïteit  

228174 228185 Subtotale oesofagectomie tot op het niveau van de arcus aortae, met herstellen van de continuïteit  

228233 228244 Thoracale of thoraco-abdominale oesofagectomie of gastro-oesofagectomie in één operatietijd met 

herstellen van de continuïteit en uitgebreid klierevidement  
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Lymphadenectomy  

Table 36. Hypopharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Lymphadenectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256815 256826 Exeresis van veretterde adenitis of van een halsklier  

311835 311846 Exerese van veretterende adenitits of van een halsklier 

256933 256944 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of –tumor 

311872 311883 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of –tumor  

258355 258366 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor  

312550 312561 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor  

258554 258565 1/10/1995: Uitruiming van ganglia van een kliergroep in de hals 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals 
 

312970 312981 Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals 

258370 258381 1/07/1986: Beperkte klieruitruiming van 2 of meerdere kliergroepen in de hals 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 
 

312572 312583 1/07/1986: Beperkte klieruitruiming van 2 of meerder kliergroepen in de hals 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 
 

258392 258403 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd 
resectiespecimen 

 

312605 312594 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd 
resectiespecimen 
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312594 312605 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd 
resectiespecimen 

 

220356 220360 Exeresis van ganglion 

 

D4.2.2 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 

D4.2.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes. 
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Appendix D5: Nomenclature Codes for Laryngeal Cancer 
 

D5.1  Laryngeal Cancer: Diagnostic Procedures 

D5.1.1  Tissue Examination  

Histological Diagnosis 

Table 37. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

351035 351046 1/04/1985: Tracheoscopie, met of zonder afname voor biopsie 
1/10/2008: Tracheo- en/of laryngoscopie, met of zonder afname voor biopsie 

258075 258086 Microlaryngoscopie in suspensie (Kleinsasser) met of zonder afname voor biopsie  

256594 256605 Bioptische afname van de larynx  

258274 
 

258285 
 

Stroboscopisch onderzoek van de stembanden met een onbuigzaam optisch systeem of door fibroscopie, 
met of zonder registreren van de bewegingen met een camera en vidéorecorder  

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

 

Cytology 

See general nomenclature codes. 
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D5.1.2 Imaging 

CT 

Table 38. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458813 458824 Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en/of 

zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 

458533 458544 Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 

Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 

thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 

coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 

verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458813) worden 

verhoogd met 25% (geschrapt op 01/01/2006) 

458673 458684 Computergestuurde tomografie van de schedel en/of van faciaal massief, met en/of zonder contrastmiddel, 

met registreren en clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek 
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MRI 

Table 39. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459410 459421 

 

NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 

sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager  

459395 

 

459406 

 
NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of 

kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of 

elektromagnetische drager  

 

Ultrasound Neck 

Table 40. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Neck 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

460095 460106 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

469350 

 

469361 

 

Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 

beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 
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PET Scan 

See general nomenclature codes. 

Chest X-Ray 

See general nomenclature codes. 
 

Ultrasound Abdomen 

Table 41. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Abdomen 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459712 459723 Totaal abdominaal onderzoek (lever, galblaas, milt, pancreas, nieren of bijnieren, retroperitoneum) waarbij 

minstens acht verschillende sneden gedokumenteerd inclusief eventueel gebruik van dopplertechnieken 

460213 460224 

 

Totaal onderzoek waarbij meerdere bovenvermelde abdominale streken onderzocht worden en minstens 

acht verschillende sneden gedokumenteerd worden, uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor 

röntgendiagnose. (Geschrapt op 1/4/2003)  

460154 460165 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas, en/of galwegen 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever 
en/of galblaas, en/of galwegen 

 

469416 469420 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 

beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen - Van het abdomen : Lever en/of 

galblaas en/of galwegen 
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D5.1.3 Screening 

Respiratory Tract 

Table 42. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for Respiratory Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

471612 471623 Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels  

257294 257305 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie en/of bronchoscopie met therapeutische aspiratie  

471715 471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie  

257316 257320 Bronchoscopie met afname voor biopsie en/of verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels 

471730 471741 Bronchoscopie met afname voor biopsie, en/of verwijderen van tumors, en/of coagulatie van letsels  

 

Digestive Tract 

Table 43. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for Digestive Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

472356 472360 Oesofagoscopie 

472555 472566 Oesofagoscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

472415 472426 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie 

472570 472581 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

473056 473060 Fibroduodenoscopie (2e en 3e duodenum) 

473852 473863 Echo-endoscopie van de bovenste gastro-intestinale tractus 
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D5.1.4 Other Procedures 

Lymph Node Biopsy 

Table 44. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for Lymph Node Biopsy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

258311 258322 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier  

312513 312524 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier  

258333 258344 Excisie voor biopsie van een  kleine diep gelegen halsklier 

312535 312546 Excisie voor biopsie van een kleine diep gelegen halsklier 

355692 355703 Punctie van hematopoeitisch orgaan, exclusief lever en milt  

 

D5.2 Laryngeal Cancer: Therapeutic Procedures 

D5.2.1 Surgery 

Major Surgery 

Table 45. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for Major Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256756 256760 Chordectomie of laryngectomie van het frontolaterale type (partiele laryngectomie) 

256771 256782 Volledige of gedeeltelijke horizontale laryngectomie of hemilaryngectomie  

259011 259022 Reconstructieve subtotale laryngectomie met het oog op het behoud van de larynxfuncties 

259033 259044 Resectie van een expansief letsel van de luchtwegen en/of van het bovenste gedeelte van het 

spijsverteringskanaal dat het sluiten van een huid- of slijmvliesdefect met een huidlap, een myocutane of 

een wandelende ent vereist  

258871 

 

258882 

 

Transorale endoscopische horizontale (supraglottis) laryngectomie of hemilaryngectomie met inbegrip van 

arytenoid  
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Minor Surgery 

Table 46. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for Minor Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

258090 258101 Endoscopische heelkunde op de larynx : Cordectomie, cordopexie, arytenoïdectomie, arytenoïdopexie  

258112 

 

258123 

 

Endoscopische heelkunde op de larynx : andere gevallen dan die omschreven in de verstrekking 258090 - 

258101 of 258871-258882   

257751 257762 Stripping van een of beide stembanden  

353231 353242 Wegnemen of uitroeien, door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), van 

allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet 

traumatische letsels, volledige behandeling  

258893 

 

258904 

 

Endoscopische procedure voor intratumorale photodynamische behandeling of electroporatietherapie bij 

mucosatuomoren voor de volledige behandeling van het geheel der letsels 

256616 256620 Galvanocauteriseren van de larynx 

256631 256642 Exerese van larynxpapillomen 

256653 256664 Exerese van larynxpoliepen 

471612 471623 Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels  

355014 355025 Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één van de 

volgende verstrekkingen verricht volgens de lasermethode met uitsluiting van de YAG : 431115 - 431126, 

431211 - 431222, 431395 - 431406, 431432 - 431443, 431594 - 431605, 432294 - 432305, 432331 - 432342, 

432530 - 432541, 432552 - 432563, 432574 - 432585, 432596 - 432600, 432633 - 432644, 432692 - 432703, 

245512 - 245523, 245534 - 245545, 245556 - 245560, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246175 - 246186, 

246573 - 246584, 246632 - 246643, 246654 - 246665, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 

248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 255835 - 255846, 

255872 - 255883, 255894 - 255905, 256653 - 256664, 257751 - 257762, 258090 - 258101, 258112 - 258123 

en 312071 – 312082 

355036 355040 Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één van de 
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 volgende verstrekkingen verricht volgens de YAG-lasermethode : 230436 - 230440, 230473 - 230484 , 

230495 - 230506, 230532 - 230543, 230716 - 230720, 230731 - 230742, 231011 - 231022, 231033 - 231044, 

232514 - 232525, 232536 - 232540, 232551 - 232562, 232735 - 232746, 232772 - 232783, 232971 - 232982, 

246772 - 246783, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 

248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 257316 - 257320, 257456 - 257460, 431115 - 431126, 

432412 - 432423, 432456 - 432460, 471612 - 471623, 471730 - 471741 en 473653 – 473664  

 

Lymphadenectomy 

Table 47. Laryngeal Cancer: Nomenclature Codes for Lymphadenectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256815 256826 Exeresis van veretterde adenitis of van een halsklier  

311835 311846 Exerese van veretterende adenitits of van een halsklier 

256933 256944 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of –tumor 

311872 311883 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of –tumor  

258355 258366 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor  

312550 312561 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor  

258554 258565 1/10/1995: Uitruiming van ganglia van een kliergroep in de hals 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals 
 

312970 312981 Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals 

258370 258381 1/07/1986: Beperkte klieruitruiming van 2 of meerdere kliergroepen in de hals 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 
 

312572 312583 1/07/1986: Beperkte klieruitruiming van 2 of meerder kliergroepen in de hals 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 
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258392 258403 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd 
resectiespecimen 

 

312594 312605 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd 
resectiespecimen 

 

312594 312605 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd 
resectiespecimen 

 

220356 220360 Exeresis van ganglion 

 

D5.2.2 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 

D5.2.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes. 
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Appendix D6: Nomenclature Codes for Oropharyngeal Cancer 
 

D6.1 Oropharyngeal Cancer: Diagnostic Procedures 

D6.1.1  Tissue Examination  

Histological Diagnosis 

Table 48. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

532011 
 

532022 
 

Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, zonder hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

532114 
 

532125 
 

Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, met hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

311953 311964 Tongbiopsie 

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

 

Cytology 

See general nomenclature codes. 
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D6.1.2 Imaging 

CT 

Table 49. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458813 458824 Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en/of 

zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 

458533 458544 Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 

Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 

thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 

coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 

verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458813) worden 

verhoogd met 25% (geschrapt op 01/01/2006) 

458673 458684 Computergestuurde tomografie van de schedel en/of van faciaal massief, met en/of zonder contrastmiddel, 

met registreren en clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek 

 

MRI 

Table 50. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459410 459421 

 

NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 

sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager  

459395 

 

459406 

 
NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of 

kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of 

elektromagnetische drager  
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Ultrasound Neck 

Table 51. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Neck 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

460095 460106 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

469350 

 

469361 

 

Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 

beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 

Chest X-Ray 

See general nomenclature codes. 
 

Ultrasound Abdomen 

Table 52. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Abdomen 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459712 459723 Totaal abdominaal onderzoek (lever, galblaas, milt, pancreas, nieren of bijnieren, retroperitoneum) waarbij 

minstens acht verschillende sneden gedokumenteerd inclusief eventueel gebruik van dopplertechnieken 

460213 460224 

 

Totaal onderzoek waarbij meerdere bovenvermelde abdominale streken onderzocht worden en minstens 

acht verschillende sneden gedokumenteerd worden, uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor 

röntgendiagnose. (Geschrapt op 1/4/2003)  
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460154 460165 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas, en/of galwegen 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever 
en/of galblaas, en/of galwegen 

 

469416 469420 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 

beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen - Van het abdomen : Lever en/of 

galblaas en/of galwegen 

 

D6.1.3 Screening 

Respiratory Tract 

Table 53. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Respiratory Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256594 256605 Bioptische afname van de larynx  

258075 

 
 

258086 

  

Microlaryngoscopie in suspensie (Kleinsasser) met of zonder afname voor biopsie  

351035 351046 1/04/1985: Tracheoscopie, met of zonder afname voor biopsie 

1/10/2008: Tracheo- en/of laryngoscopie, met of zonder afname voor biopsie 
 

471612 471623 Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels 

258274 258285 Stroboscopisch onderzoek van de stembanden met een onbuigzaam optisch systeem of door fibroscopie, 

met of zonder registreren van de bewegingen met een camera en vidéorecorder  

257294 257305 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie en/of bronchoscopie met therapeutische aspiratie  

257316 257320 Bronchoscopie met afname voor biopsie en/of verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsel  
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471715 471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie  

471730 471741 Bronchoscopie met afname voor biopsie, en/of verwijderen van tumors, en/of coagulatie van letsels  

471752 471763 Bronchoscopie met transcarinale punctie en eventuele radioscopische controle  

471774 471785 Bronchoscopie met bronchoalveolair wassen (min 100ml) 

471811 471822 Bronchoscopie met perifere pulmonaire afnamen voor biopsie (ofwel veelvuldige afnamen, minimum 5, 

ofwel geleide afname in geval van perifere tumor), inclusief de eventuele radioscopische controle 

452793 452804 Radiografie van de larynx, eventueel met de trachea, zonder contrastmiddel, minimum twee clichés  

463794 463805 Radiografie van de larynx, eventueel met de trachea, zonder contrastmiddel, minimum twee clichés  

 

Digestive Tract 

Table 54. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Digestive Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

472356 472360 Oesofagoscopie 

472555 472566 Oesofagoscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

472415 472426 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie 

472570 472581 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

473056 473060 Fibroduodenoscopie (2e en 3e duodenum) 

D6.1.4 Other Procedures 

Lymph Node Biopsy 

Table 55. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Lymph Node Biopsy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

258311 258322 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier  

312513 312524 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier  
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258333 258344 Excisie voor biopsie van een  kleine diep gelegen halsklier 

312535 312546 Excisie voor biopsie van een kleine diep gelegen halsklier 

355692 355703 Punctie van hematopoeitisch orgaan, exclusief lever en milt  

 

D6.2 Oropharyngeal Cancer: Therapeutic Procedures 

D6.2.1 Surgery 

Major Surgery 

Table 56. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Major Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256535 256546 Amygdalectomie, met of zonder adenoïdectomie, bij volwassenen, d.w.z. degene die achttien jaar is of 

ouder  

257191 257202 Faryngectomie  

257390 257401 Amygdalectomie door dissectie  

258576 258580 Uvuloplastie met of zonder amygdalectomie 

258856 258860 Transorale endoscopische faryngectomie 

259033 259044 Resectie van een expansief letsel van de luchtwegen en/of van het bovenste gedeelte van het 

spijsverteringskanaal dat het sluiten van een huid- of slijmvliesdefect met een huidlap, een myocutane of 

een wandelende ent vereist. 

259114 259125 Transmandibulaire buccofaryngectomie of glossopelvimandibulectomie  

310590 310601 Gedeeltelijke tongresectie buiten de traumatische letsels 

256196 256200 Gedeeltelijke tongresectie buiten de traumatische letsels  

256336 256340 Heelkundige bewerking wegens tumor van de mondbodem  

312653 312664 Heelkundig verwijderen van een expansief diepliggend letsel dat een resectie van een deel van de 

schedelbasis noodzakelijk maakt  
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258451 258462 Heelkundig verwijderen van een expansief diepliggend letsel dat een resectie van een deel van de 

schedelbasis noodzakelijk maakt  

256771 256782 Volledige of gedeeltelijke horizontale laryngectomie of hemilaryngectomie 

 

Minor Surgery 

Table 57. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Minor Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

251731 251742 

Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of ander letsel rechtstreeks toegankelijk door 

excisie met plastie en/of greffe (plastische heelkunde)  

251753 251764 

Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische 

heelkundige techniek met peroperatieve pathologische anatomie, zonder sluiten van de wonde 

251775 251786 

Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische 

heelkundige techniek met peroperatieve pathologische anatomie, en met sluiten van de wonden, een 

eventuele ent en/of plastie inbegrepen  

532630 532641 

Ablatie of vernietiging door om het even welk procédé (heelkundig zonder hechting, elektrocoagulatie of 

andere methode) van een oppervlakkig goed- of kwaadaardig gezwel van de huid of van de slijmvliezen of 

van elk ander niet traumatisch, direct toegankelijk letsel   

532652 532663 

Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander direct toegankelijk letsel door 

excisie met hechting 

532674 532685 

Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander, direct toegankelijk letsel door 

excisie met plastie en/of greffe 

532696 532700 

Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 

analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie ; zonder sluiten van de wonde 

532711 532722 

Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 

analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie en met sluiten van de wonde, 



48 

 

een eventuele greffe en/of plastie inbegrepen 

532770 532781 

Behandeling door fotodynamische therapie, gebruik makend van een fotosensibilisator en een lichtbron, 

van preneoplastische en neoplastische huid- en slijmvliesletsels 

353194 353205 Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, per zitting  

353216 353220 Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, volledige behandeling van acht en meer zittingen   

353290 353301 

Cryochirurgie, met vloeibare stikstof, van huidslijmvliestumors die de basale laag doorboren, onder 

controle door thermozuil  

353231 353242 

Wegnemen of uitroeien, door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), van 

allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet 

traumatische letsels, volledige behandeling  

258893 258904 

Endoscopische procedure voor intratumorale photodynamische behandeling of electroporatietherapie bij 

mucosatuomoren voor de volledige behandeling van het geheel der letsels 

256572 256583 Wegnemen van huigtumor 

355014 355025 

Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één van de 

volgende verstrekkingen verricht volgens de lasermethode met uitsluiting van de YAG : 431115 - 431126, 

431211 - 431222, 431395 - 431406, 431432 - 431443, 431594 - 431605, 432294 - 432305, 432331 - 432342, 

432530 - 432541, 432552 - 432563, 432574 - 432585, 432596 - 432600, 432633 - 432644, 432692 - 432703, 

245512 - 245523, 245534 - 245545, 245556 - 245560, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246175 - 246186, 

246573 - 246584, 246632 - 246643, 246654 - 246665, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 

248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 255835 - 255846, 

255872 - 255883, 255894 - 255905, 256653 - 256664, 257751 - 257762, 258090 - 258101, 258112 - 258123 

en 312071 – 312082 

355036 355040 

Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één van de 

volgende verstrekkingen verricht volgens de YAG-lasermethode : 230436 - 230440, 230473 - 230484 , 

230495 - 230506, 230532 - 230543, 230716 - 230720, 230731 - 230742, 231011 - 231022, 231033 - 231044, 

232514 - 232525, 232536 - 232540, 232551 - 232562, 232735 - 232746, 232772 - 232783, 232971 - 232982, 
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246772 - 246783, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 

248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 257316 - 257320, 257456 - 257460, 431115 - 431126, 

432412 - 432423, 432456 - 432460, 471612 - 471623, 471730 - 471741 en 473653 – 473664  

 

Lymphadenectomy 

Table 58. Oropharyngeal Cancer: Nomenclature Codes for Lymphadenectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256815 256826 Exeresis van veretterde adenitis of van een halsklier  

311835 311846 Exerese van veretterende adenitits of van een halsklier 

256933 256944 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of –tumor 

311872 311883 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of –tumor 

258355 258366 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor 

312550 312561 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor 

258554 258565 1/10/1995: Uitruiming van ganglia van een kliergroep in de hals 

  1/05/2009: Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals 

312970 312981 Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals  

258370 258381 1/07/1986: Beperkte klieruitruiming van 2 of meerdere kliergroepen in de hals 

  1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 

312572 312583 1/07/1986: Beperkte klieruitruiming van 2 of meerder kliergroepen in de hals 

  1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 

258392 258403 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 

onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 

312605 312594 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
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onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 

312594 312605 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 

onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd 

Resectiespecimen 

220356 220360 Exeresis van ganglion 

 

D6.2.2 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 

D6.2.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes.  
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Appendix D7: Nomenclature Codes for Oral Cavity Cancer 

D7.1 Oral Cavity Cancer: Diagnostic Procedures 

D7.1.1 Tissue Examination 

Histological Diagnosis 

Table 1. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

311953 311964 Tongbiopsie 

532011 532022 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, zonder hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

532114 532125 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, met hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

 

Cytology 

See general nomenclature codes. 
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D7.1.2 Imaging 

CT 

Table 2. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458533 458544 Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 
Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 
thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 
coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 
verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458813) worden 
verhoogd met 25% (geschrapt op 01/01/2006) 

458813 458824 Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en/of 
zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 

458673 458684 Computergestuurde tomografie van de schedel en/of van faciaal massief, met en/of zonder contrastmiddel, 
met registreren en clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek 

MRI 

Table 3. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459410 459421 NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager  

459395 459406 NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of 
kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of 
elektromagnetische drager 
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Ultrasound Neck 

Table 4. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Neck 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

460095 460106 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

469350 469361 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 

Chest X-Ray 

See general nomenclature codes. 

Ultrasound Abdomen 

Table 5. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Abdomen 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459712 459723 Totaal abdominaal onderzoek (lever, galblaas, milt, pancreas, nieren of bijnieren, retroperitoneum) waarbij 
minstens acht verschillende sneden gedokumenteerd inclusief eventueel gebruik van dopplertechnieken  

460213 460224 Totaal onderzoek waarbij meerdere bovenvermelde abdominale streken onderzocht worden en minstens 
acht verschillende sneden gedokumenteerd worden, uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor 
röntgendiagnose (geschrapt op 1/4/2003) 
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460154 460165 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas, en/of galwegen 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever 
en/of galblaas, en/of galwegen 

469416 469420 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen - Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas en/of galwegen  

 

D7.1.3 Screening  

Respiratory Tract 

Table 6. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for Respiratory Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256594 256605 Bioptische afname van de larynx  

258075 258086 Microlaryngoscopie in suspensie (Kleinsasser) met of zonder afname voor biopsie  

351035 351046 1/04/1985: Tracheoscopie, met of zonder afname voor biopsie 

1/10/2008: Tracheo- en/of laryngoscopie, met of zonder afname voor biopsie 

471612 471623 Tracheoscopie met verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsels 

258274 258285 Stroboscopisch onderzoek van de stembanden met een onbuigzaam optisch systeem of door fibroscopie, 
met of zonder registreren van de bewegingen met een camera en vidéorecorder  

257294 257305 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie en/of bronchoscopie met therapeutische aspiratie  

257316 257320 Bronchoscopie met afname voor biopsie en/of verwijderen van tumors en/of coagulatie van letsel  

471715 471726 Bronchoscopie zonder afname voor biopsie  

471730 471741 Bronchoscopie met afname voor biopsie, en/of verwijderen van tumors, en/of coagulatie van letsels  
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471752 471763 Bronchoscopie met transcarinale punctie en eventuele radioscopische controle  

471774 471785 Bronchoscopie met bronchoalveolair wassen (min 100ml) 

471811 471822 Bronchoscopie met perifere pulmonaire afnamen voor biopsie (ofwel veelvuldige afnamen, minimum 5, 
ofwel geleide afname in geval van perifere tumor), inclusief de eventuele radioscopische controle  

452793 452804 Radiografie van de larynx, eventueel met de trachea, zonder contrastmiddel, minimum twee clichés  

463794 463805 Radiografie van de larynx, eventueel met de trachea, zonder contrastmiddel, minimum twee clichés  

 

Digestive Tract 

Table 7. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for Digestive Tract Screening 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

472356 472360 Oesofagoscopie  

472555 472566 Oesofagoscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels  

472415 472423 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie  

472570 472581 Fibrogastroscopie en/of fibrobulboscopie met wegnemen van tumors en/of coagulatie van letsels 

473056 473060 Fibroduodenoscopie (2de en 3de duodenum)  

 

D7.1.4 Other Procedures 

Lymph Node Biopsy 

Table 8. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for Lymph Node Biopsy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

258311 258322 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier  

258333 258344 Excisie voor biopsie van een diep gelegen halsklier  

312513 312524 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier 

312535 312546 Excisie voor biopsie van een diep gelegen halsklier  
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355692 355703 punctie van hematopoeitisch orgaan, exclusief lever en milt 

 

D7.2 Oral Cavity Cancer: Therapeutical Procedures 

D7.2.1 Surgery 

Major Surgery 

Table 9. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for Major Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256115 256126 Heelkundige bewerking wegens tumor van de tandkasrand 

256130 256141 Heelkundige bewerking wegens paradentale cysten  

256196 256200 Gedeeltelijke tongresectie buiten de traumatische letsels 

310590 310601 Gedeeltelijke tongresectie buiten de traumatische letsels 

256336 256340 Heelkundige bewerking wegens tumor van mondbodem 

258451 258462 Heelkundig verwijderen van een expansief diepliggend letsel dat een resectie van een deel van de 
schedelbasis noodzakelijk maakt 

312653 312664 Heelkundig verwijderen van een expansief diepliggend letsel dat een resectie van een deel van de 
schedelbasis noodzakelijk maakt 

259033 259044 Resectie van een expansief letsel van de luchtwegen en/of van het bovenste gedeelte van het 
spijsverteringskanaal dat het sluiten van een huid- of slijmvliesdefect met een huidlap, een myocutane of 
een wandelende ent vereist 

259114 259125 Transmandibulaire buccofaryngectomie of glossopelvimandibulectomie 

311010 311021 Gedeeltelijke resectie zonder discontinuïteit van onderkaakbeen 

311032 311043 Gedeeltelijke resectie met discontinuïteit van onderkaakbeen of resectie van kinstreek 

311091 311102 Volledige resectie van onderkaakbeen 

311150 311161 Subtotale maxillectomie met resectie van de alveolaire kam en het verhemelte 
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311172 311183 Totale maxillectomie met inbegrip van de oogkasbodem en/of processi ptergyoidei 

311312 311323 1/04/1985: Ingreep wegens tumor op alveolodentale rand 

1/05/2009: Heelkundige ingreep wegens tumor op de tandkasrand 

312690 312701 1/07/1986: Subtotale maxillectomie met resectie van de alveolaire kam en het verhemelte met huidgreffe, 
in eenzelfde operatietijd 

1/05/2009: Subtotale maxillectomie met resectie van de alveolaire kam en het verhemelte 

312712 312723 1/07/1986: Totale maxillectomie met inbegrip van de oogkasbodem en/of processi ptergygoidei met 
huidgreffe, in eenzelfde operatietijd 

1/05/2009: Totale maxillectomie met inbegrip van de oogkasbodem en/of processi pterygoidei van het 
sfenoid 

256572 256583 Wegnemen van huigtumor 

258576 258580 Uvuloplastie met of zonder amygdalectomie 

 

Minor Surgery 

Table 10. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for Minor Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

258893 258904 Endoscopisch procedure voor intratumorale photodynamische behandeling of electroporatietherapie bij 
mucosatumoren voor de volledige behandeling van het geheel der letsels 

256174 256185 Exeresis van sublinguale klier 

310575 310586 Exeresis van sublinguale klier 

310951 310962 Trepanatie van kaakbeen wegens cystische tumor of ostitis 

311135 311146 Trepanatie van bovenkaakbeen wegens tumor, ostitis, sequesters of voor opzoeken van vreemde lichamen 

317111 317122 Exeresis van goedaardige intrabuccale tumors 

251731 251742 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of ander letsel rechtstreeks toegankelijk door 
excisie met plastie en/of greffe 

251753 251764 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische 
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heelkundige techniek met peroperatieve pathologische anatomie, zonder sluiten van de wonde 

251775 251786 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische 
heelkundige techniek met peroperatieve pathologische anatomie, en met sluiten van de wonden, een 
eventuele ent en/of plastie inbegrepen 

353231 353242 Wegnemen of uitroeien, door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), van 
allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet 
traumatische letsels, volledige behandeling 

353290 353301 Cryochirurgie, met vloeibare stikstof, van huidslijmvliestumors die de basale laag doorboren, onder 
controle door thermozuil 

 

Lymphadenectomy 

Table 11. Oral Cavity Cancer: Nomenclature Codes for Lymphadenectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

256815 256826 Exeresis van veretterde adenitis of van een halsklier  

311835 311846 Exerese van veretterende adenitits of van een halsklier 

256933 256944 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of –tumor 

311872 311883 Heelkundige bewerking wegens diepliggende halscyste of –tumor 

258355 258366 Volledige excisie van een diep gelegen halstumor 

312550 312561 volledige excisie van een diep gelegen halstumor 

258554 258565 1/10/1995: Uitruiming van ganglia van een kliergroep in de hals 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals 

312970 312981 Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals 

258370 258381 1/07/1986: Beperkte klieruitruiming van 2 of meerdere kliergroepen in de hals 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 

312572 312583 1/07/1986: Beperkte klieruitruiming van 2 of meerder kliergroepen in de hals 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 3 kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 
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258392 258403 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 

312605 312594 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd resectiespecimen 

312594 312605 1/07/1986: Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de 
onderkaak, onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

1/05/2009: Unilaterale uitruiming van 4 of meer kliergroepen in de hals met georiënteerd 
Resectiespecimen 

220356 220360 Exeresis van ganglion 

 

D7.2.2 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 

D7.3.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes. 
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Appendix D8: Nomenclature Codes for Lip Cancer 

D8.1 Lip Cancer: Diagnostic Procedures 

D8.1.1 Tissue Examination 

Histological Diagnosis 

Table 11. Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

532011 532022 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, zonder hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

532114 532125 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, met hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

Cytology 

See general nomenclature codes. 
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D8.1.2 Imaging 

CT 

Table 12. Lip Cancer: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458673 458684 Computergestuurde tomografie van de schedel met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en 
clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek 

458813 458824 Computergestuurde tomografie van de weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en/of 
zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 

459631 459642 Computergestuurde tomografie van de hals, de thorax en het abdomen, met of zonder contrastmiddel, met 
registreren en clichés, minimum 30 coupes voor het hele onderzoek  

458533 458544 Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 
Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 
thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 
coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 
verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458824) worden 
verhoogd met 25% (geschrapt op 01/01/2006) 

 

MRI 

Table 13. Lip Cancer: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459410 459421 NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager 

459395 459406 NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of 
kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of 
elektromagnetische drager 
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Ultrasound Neck 

Table 14. Lip Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Neck 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

460095 460106 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

469350 469361 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Van de hals 

 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 

Chest X-Ray 

See general nomenclature codes. 
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D8.2 Lip Cancer: Therapeutic Procedures 

D8.2.1 Surgery 

(Plastic) Surgery 

Table 15. Lip Cancer: Nomenclature Codes for (Plastic) Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

220150 220161 Heelkundige bewerking wegens goedaardige of kwaadaardige oppervlakkige tumors of niet traumatische 
letsels aan gelaat of lippen 

220312 220323 Heelkundige bewerking wegens diepe tumoren of letsels aan het gelaat of lippen, exclusief huidletsels 

220334 220345 Heelkundige bewerking wegens expansieve diepe tumoren of letsels aan het gelaat of lippen die brede 
resectie vergt, inclusief plastiek 

251731 251742 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of ander letsel rechtstreeks toegankelijk door 
excisie met plastie en/of greffe 

251753 251764 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische 
heelkundige techniek met peroperatieve pathologische anatomie, zonder sluiten van de wonde 

251775 251786 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische 
heelkundige techniek met peroperatieve pathologische anatomie, en met sluiten van de wonden, een 
eventuele ent en/of plastie inbegrepen 

353194 353205 1/04/1985: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, per verrichting 

1/04/2003: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, per zitting 

353231 353242 Wegnemen of uitroeien, door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), van 
allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet 
traumatische letsels, volledige behandeling 
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355036 355040 Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één van de 
volgende verstrekkingen verricht volgens de YAG-lasermethode : 230436 - 230440, 230473 - 230484 , 
230495 - 230506, 230532 - 230543, 230716 - 230720, 230731 - 230742, 231011 - 231022, 231033 - 231044, 
232514 - 232525, 232536 - 232540, 232551 - 232562, 232735 - 232746, 232772 - 232783, 232971 - 232982, 
246772 - 246783, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 
248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 257316 - 257320, 257456 - 257460, 431115 - 431126, 
432412 - 432423, 432456 - 432460, 471612 - 471623, 471730 - 471741 en 473653 - 473664 

532630 532641 Ablatie of vernietiging door om het even welk procédé (heelkundig zonder hechting, elektrocoagulatie of 
andere methode) van een oppervlakkig goed- of kwaadaardig gezwel van de huid of van de slijmvliezen of 
van elk ander niet traumatisch, direct toegankelijk letsel 

532652 532663 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander direct toegankelijk letsel door 
excisie met hechting 

532674 532685 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander, direct toegankelijk letsel door 
excisie met plastie en/of greffe 

532696 532700 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 
analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie ;  zonder sluiten van de wonde 

532711 532722 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 
analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie en met sluiten van de wonde, 
een eventuele greffe en/of plastie inbegrepen 

250176 250180 1/04/1985: Gesteelde huidlapplastiek, hoofdbewerking 

1/04/2003: Huid- of fascio-cutane flap, hoofdbewerking 

250191 250202 1/04/1985: Gesteelde huidlapplastiek, navolgende bewerkingen 

1/04/2003 : Huid- of fascio-cutane flap, bijkomende bewerking, per tijd 

250213 250224 1/04/1985: Gesteelde huidlapplastiek, in één bewerking over een oppervlakte groter dan een vierkant van 
10 cm zijde 

1/04/2003: Huid- of fascio cutane flap, in één bewerking over een oppervlakte gelijk of groter dan 100 cm² 

251856 251860 1/04/1985: Spierlap, hoofdbewerking of enige bewerking 
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1/04/2003: Spierlap, hoofdbewerking 

251893 251904 Spierhuidlap 

312874 312885 Gesteelde huid- of mucosalapplastie, hoofdbewerking 

 

Lymphadenectomy 

Table 16. Lip Cancer: Nomenclature Codes for Lymphadenectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

220356 220360 Exeresis van ganglion 

258370 258381 Beperkte klieruitruiming van 2 of meerdere kliergroepen in de hals 

258392 258403 Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de onderkaak, 
onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

258554 258565 Uitruiming van ganglia van een kliergroep in de hals 

312572 312583 Beperkte klieruitruiming van 2 of meerder kliergroepen in de hals 

312594 312605 Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de onderkaak, 
onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

312970 312981 Unilaterale uitruiming van één of twee kliergroepen in de hals  

312605 312594  Volledige halsklieruitruiming van een gebied afgelijnd door : bovenaan het mastoïd en de onderkaak, 
onderaan de clavicula, achteraan de M. Trapezius en vooraan de pretracheale spieren 

256815 256826 Exeresis van veretterde adenitis of van een halsklier 

311835 311846 Exeresis van veretterde adenitis of van halsklier 

258311 258322 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier 

258333 258344 Excisie voor biopsie van een diep gelegen halsklier 

312513 312524 Excisie voor biopsie van een oppervlakkige halsklier 

312535 312546 Excisie voor biopsie van een kleine diep gelegen halsklier 
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D8.2.2 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 

D8.2.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes. 
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Appendix D9: Nomenclature Codes for Anal Canal Cancer 
 

D9.1  Anal Canal Cancer: Diagnostic Procedures 

D9.1.1  Tissue Examination  

Histological Diagnosis 

Table 59. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

244436 244440 Heelkundige resectie van aarsfistel in of boven de sfincter, al dan niet gecombineerd met de behandeling 
door de tresmethode, in één of meer operatietijden 

244451 244462 Operatieve behandeling van aarsfistel onder de sfincter 

244473 244484 Fissurectomie met sfincterotomie 

244495 244506 Resectie van aarskloof met sfincterotomie en neerhalen van het slijmvlies 

244510 244521 Resectie van aarskloof 

244635 244646 Uitsnijden van een aarsabces, onder algemene anesthesie 

532011 532022 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, zonder hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

532114 532125 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, met hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

 

Cytology 

See general nomenclature codes. 



68 

 

D9.1.2 Endoscopic Examination 

Anorectal Endosonography  

Table 60. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for Anorectal Endosonography 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

479896 473900 Anorectale echo-endoscopie 

 

Recto(sigmoido)scopy 

Table 61. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for Recto(sigmoido)scopy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Rectosigmoidoscopy 

472452 472463 1/04/1997: Rectosigmoidoscopie 
1/07/2003: Rectosigmoidoscopie uitgevoerd met een flexibele endoscoop 

 

Rectoscopy 

472511 572522  Rectoscopie 

 

Colonoscopy 

Table 62. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for Colonoscopy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

473130 473141 Colonoscopie links, d.w.z tot de linkerhoek van het colon 

473174 473185 Volledige colonoscopie, d.w.z tot de rechterhoek van het colon of de ileocoecale klep 
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D9.1.3 Imaging 

Ultrasound Transrectal/Pelvis/Abdomen 

Table 63. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for Ultrasound Transrectal/Pelvis/Abdomen 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459712 459723 Totaal abdominaal onderzoek (lever, galblaas, milt, pancreas, nieren of bijnieren, retroperitoneum) waarbij 
minstens acht verschillende sneden gedokumenteerd inclusief eventueel gebruik van dopplertechnieken 

460154 460165 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas, en/of galwegen 

1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het abdomen : Lever 
en/of galblaas, en/of galwegen 

459793 459804 Echografie van minstens twee verschillende anatomische regio's : schedelinhoud (transfontanellair), thorax, 
borsten, lever-galblaas, pancreas-milt, nieren-blaas, retroperitoneum, grote abdominale vaten, mannelijk 
of vrouwelijk bekken 

469173 469184 Totaal abdominaal onderzoek (lever, galblaas, milt, pancreas, nieren of bijnieren, retroperitoneum) waarbij 
minstens acht verschillende sneden gedokumenteerd 

469416 469420 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen - Van het abdomen : Lever en/of 
galblaas en/of galwegen 

460235 460246 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het mannelijk bekken 

1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het mannelijk bekken 
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469475 469486 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Van het mannelijk bekken 

460250 460261 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het vrouwelijk bekken 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het vrouwelijk bekken 

460493 460504 1/04/1997: Bidimensionele transrectale echografie met protocol en documenten 
1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Transrectale echografie 

469571 469582 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Transrectale echografie 

 

CT 

Table 64. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458533 458544 Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 
Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 
thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 
coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 
verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458813) worden 
verhoogd met 25% (Geschrapt op 1/01/2006) 

458813 458824 Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met 
en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 
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MRI 

Table 65. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459410 459421 NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager 

 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 
 

Chest X-Ray 

See general nomenclature codes. 
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D9.2 Anal Canal Cancer: Therapeutic Procedures 

D9.2.1 Surgery 

Major Surgery 

Table 66. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for Major Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

244016 244020 Ingreep type Miles 

244075 244086 Perineale amputatie van het rectum 

244392 244403 Refectie van de sfincter ani wegens incontinentie (oude scheur of heringreep), buiten de verlossing 

243014 243025 Totale proctocolectomie of totale colectomie met rectale mucosectomie en modelleren van een 
ileumreservoir met of zonder proximale ileostomie (geschapt op 1/05/2007) 

243036 243040 1/04/1985: Totale colectomie 

1/05/2007: Totale colectomie met ileostomie of ileorectale anastomose 

243051 243062 5/06/1985: Hemicolectomie rechts of links, segmentaire colectomie met herstel van de continuïteit 
1/05/2007: Hemicolectomie rechts of links of segmentaire colonresectie of sigmoïdresectie of partïele 
rectumresectie met herstel van de continuïteit 

243073 243084 Segmentaire colectomie met dubbele colostomie 

244031 244042 1/04/1985: Rectumresectie met behoud van de sfincter ani 

1/05/2007: Anterior rectumresectie met behoud van de sfincter en colo-anale anastomose (type TME) 

243051 243062 5/06/1985: Hemicolectomie rechts of links, segmentaire colectomie met herstel van de continuïteit 
1/05/2007: Hemicolectomie rechts of links of segmentaire colonresectie of sigmoïdresectie of partïele 
rectumresectie met herstel van de continuïteit 

244311 244322 1/04/1985: Resectie, langs natuurlijke weg, van een tumor villosus uit het rectum (een dubbel van het 
anatomopathologisch onderzoek moet ter beschikking van de adviserend geneesheer worden gehouden) 
1/05/2007: Resectie, langs natuurlijke weg, van een tumor villosus uit rectum 

 244031 244042 1/04/1985: Rectumresectie met behoud van de sfincter ani 

1/05/2007: Anterior rectumresectie met behoud van de sfincter en colo-anale anastomose (type TME) 
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244053 244064 Operatie van Hartmann 

243110 243121 1/04/1985: Herstel van de coloncontinuïteit door "end to end" anastomose (na ingreep van het type 
Hartmann, ileorectostomie na colectomie) 

1/05/2007: Herstel van de coloncontinuïteit door 'end-to-end' anastomose (na Hartmannoperatie) 

244753 244764 1/08/1988: Restauratieve protocolectomie of colectomie met constructie van een ileumreservoir, 
aanleggen van een ileo-anale anastomose en een tijdelijke proximale ileostomie 
1/05/2007: Restauratieve proctocolectomie of colectomie met constructie van een ileumreservoir, 
aanleggen van een ileo-anale anastomose met of zonder een tijdelijke proximale ileostomie 
 244414 244425 Recente (niet verloskundige) perineumscheur die sutuur van rectum, sfincter en hefspieren vergt 

 

Minor Surgery 

Table 67. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for Minor Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

244613 244624 Radicale behandeling van dermale vegetaties 

244355 244366 Verwijderen van goedaardige tumors of van poliepen van het rectum, inclusief de rectoscopie, per zitting 

244370 244381 Verwijderen van goedaardige tumors of van poliepen van het sigmoideum langs endoscopische weg, per 
zitting 

532630 532641 Ablatie of vernietiging door om het even welk procédé (heelkundig zonder hechting, elektrocoagulatie of 
andere methode) van een oppervlakkig goed- of kwaadaardig gezwel van de huid of van de slijmvliezen of 
van elk ander niet traumatisch, direct toegankelijk letsel 

532652 532663 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander direct toegankelijk letsel door 
excisie met hechting 

532674 532685 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander, direct toegankelijk letsel door 
excisie met plastie en/of greffe 

532696 532700 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 
analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie ;  zonder sluiten van de wonde 
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532711 532722 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 
analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie en met sluiten van de wonde, 
een eventuele greffe en/of plastie inbegrepen 

Lymphadenectomy 

Table 68. Anal Canal Cancer: Nomenclature Codes for Lymphadenectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

240450 240461 1/04/1985: Eenzijdige uitruiming van liesganglia 

1/04/2003: Eenzijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of van de obturator 
1/05/2007: Eenzijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of de obturator 

240472 240483 1/04/1985: Tweezijdige uitruiming van liesganglia 

1/04/2003: Tweezijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of van de obturator 

1/05/2007: Tweezijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of de obturator 

240494 240505 1/10/1995: Eenzijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de obturator 
1/05/2007: Laparoscopische eenzijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de 
obturator 

240516 240520 1/10/1995: Tweezijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de obturator 

1/05/2007: Laparoscopische tweezijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de 
obturator 

220356 220360 Exeresis van ganglion 

 

D9.2.2 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 
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D9.2.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes. 
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Appendix D10: Nomenclature Codes for Vulvar Cancer 

D10.1 Vulvar Cancer: Diagnostic Procedures 

D10.1.1 Tissue Examination 

Histological Diagnosis 

Table 69. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

432110 432121 Afname met tang van een fragment van de hals en/of elektrocoagulatie 

432132 432143 Afname van fragment van het endometrium met het oog op een anatomopathologisch onderzoek 

532011 532022 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, zonder hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

532114 532125 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, met hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

Cytology 

See general nomenclature codes. 
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D10.1.2 Imaging 

Colposcopy 

Table 70. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for Colposcopy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

431955 431966 Microscopische colposcopie 

 

Pelvic Ultrasound 

Table 71. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for Pelvic Ultrasound 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459793 459804 Echografie van minstens twee verschillende anatomische regio's : schedelinhoud (transfontanellair), thorax, 
borsten, lever-galblaas, pancreas-milt, nieren-blaas, retroperitoneum, grote abdominale vaten, mannelijk of 
vrouwelijk bekken 

460250 460261 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het vrouwelijk bekken 

1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het vrouwelijk bekken 

469490 469501 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen  : Van het vrouwelijk bekken 
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Vaginal Ultrasound 

Table 72. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for Vaginal Ultrasound 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459793 459804 Echografie van minstens twee verschillende anatomische regio's : schedelinhoud (transfontanellair), thorax, 
borsten, lever-galblaas, pancreas-milt, nieren-blaas, retroperitoneum, grote abdominale vaten, mannelijk of 
vrouwelijk bekken 

460250 460261 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het vrouwelijk bekken 

1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het vrouwelijk bekken 

469490 469501 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen  : Van het vrouwelijk bekken 

 

Cytoscopy 

Table 73. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for Cytoscopy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

431152 431163 Cystoscopie, met of zonder afname voor biopsie bij de vrouw 

260293 260304 Cystoscopie, met uretercatheterisme 

260330 260341 Cystoscopie, met of zonder afname voor biopsie, bij de vrouw 
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Rectoscopy 

Table 74. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for Rectoscopy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

472452 472463 Rectosigmoïdoscopie of coloscopie links 

472511 472522 Rectoscopie 

473896 473900 Anorectale echo-endoscopie 

 

CT 

Table 75. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459616 459620 Computergestuurde tomografie van de thorax en het abdomen, met of zonder contrastmiddel, met 
registreren en clichés, minimum 30 coupes voor het hele onderzoek 

458533 458544 Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 
Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 
thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 
coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 
verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458813) worden 
verhoogd met 25% (Schrapping op 1/01/2006) 

458813 458824 1/11/1992: Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het 
abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele 
onderzoek 

1/10/2010: Computergestuurde tomografie van de hals (weke delen) met of zonder contrastmiddel, met 
registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 
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Chest X-ray 

See general nomenclature codes. 

MRI 

Table 76. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459410 459421 NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager 

 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 
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D10.2 Vulvar Cancer: Therapeutic Procedures 

D10.2.1 Surgery 

Major Surgery 

Table 77. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for Major Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

432191 432202 Resectie van kleine schaamlip 

432213 432224 Resectie van de twee kleine schaamlippen 

431675 431686 Vulvotomie ter vergroting met tenotomie der hefspieren, buiten verloskundig maneuver, exclusief 

episiotomie 

431690 431701 Eenzijdige vulvectomie 

431712 431723 Totale vulvectomie 

431734 431745 Totale vulvectomie met uitruiming van ganglia (Schrapping op 1/04/2003) 

431756 431760 Vagina- en vulvaplastiek 
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Minor Surgery 

Table 78. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for Minor Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

355036 355040 Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één van de 
volgende verstrekkingen verricht volgens de YAG-lasermethode : 230436 - 230440, 230473 - 230484 , 
230495 - 230506, 230532 - 230543, 230716 - 230720, 230731 - 230742, 231011 - 231022, 231033 - 231044, 
232514 - 232525, 232536 - 232540, 232551 - 232562, 232735 - 232746, 232772 - 232783, 232971 - 232982, 
246772 - 246783, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 
248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 257316 - 257320, 257456 - 257460, 431115 - 431126, 
432412 - 432423, 432456 - 432460, 471612 - 471623, 471730 - 471741 en 473653 - 473664 

355014 355025 1/04/1997: Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één 
van de volgende verstrekkingen verricht volgens de lasermethode met uitsluiting van de YAG : 431115 - 
431126, 431395 - 431406, 431432 - 431443, 431594 - 431605, 431211 - 431222, 432294 - 432305, 432331 - 
432342, 245512 - 245523, 245534 - 245545, 245556 - 245560, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246175 - 
246186, 246573 - 246584, 246632 - 246643, 246654 - 246665, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 
248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 255835 - 
255846, 255872 - 255883, 255894 - 255905, 312071 - 312082, 256653 - 256664, 257751 - 257762, 258090 - 
258101 en 258112 - 258123 

1/08/2003: Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één 
van de volgende verstrekkingen verricht volgens de lasermethode met uitsluiting van de YAG : 431115 - 
431126, 431211 - 431222, 431395 - 431406, 431432 - 431443, 431594 - 431605, 432294 - 432305, 432331 - 
432342, 432530 - 432541, 432552 - 432563, 432574 - 432585, 432596 - 432600, 432633 - 432644, 432692 - 
432703, 245512 - 245523, 245534 - 245545, 245556 - 245560, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246175 - 
246186, 246573 - 246584, 246632 - 246643, 246654 - 246665, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 
248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 255835 - 
255846, 255872 - 255883, 255894 - 255905, 256653 - 256664, 257751 - 257762, 258090 - 258101, 258112 - 
258123 en 312071 - 312082 
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1/10/2008: Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één 
van de volgende verstrekkingen verricht volgens de lasermethode met uitsluiting van de YAG : 431115 - 
431126, 431211 - 431222, 431395 - 431406, 431432 - 431443, 431594 - 431605, 432294 - 432305, 432530 - 
432541, 432552 - 432563, 432574 - 432585, 432596 - 432600, 432633 - 432644, 432692 - 432703, 245512 - 
245523, 245534 - 245545, 245556 - 245560, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246175 - 246186, 246573 - 
246584, 246632 - 246643, 246654 - 246665, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 
248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 255835 - 255846, 256653 - 
256664, 257751 - 257762, 258090 - 258101, 258112 - 258123 en 312071 - 312082 

353231 353242  Wegnemen of uitroeien, door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), 
van allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare 
niet traumatische letsels, volledige behandeling 

432110 432121  Afname met tang van een fragment van de hals en/of elektrocoagulatie 

353194 353205 1/04/1985: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, per verrichting 

1/04/2003: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, per zitting 

353216 353220 1/04/1985: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, volledige behandeling van acht em meer 
verrichtingen 

1/04/2003: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, volledige behandeling van acht en meer zittingen 

532593 532604 Afschaven of dermabrasio door heelkundige procédé van een oppervlak van het lichaam (minder dan één 
vijfde van de lichaamsoppervlakte) of van een deel van het gelaat wegens misvormd litteken of wegens een 
premaligne letsel, met uitsluiting van scheikundige technieken 

532630 532641 Ablatie of vernietiging door om het even welk procédé (heelkundig zonder hechting, elektrocoagulatie of 
andere methode) van een oppervlakkig goed- of kwaadaardig gezwel van de huid of van de slijmvliezen of 
van elk ander niet traumatisch, direct toegankelijk letsel 

532652 532663 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander direct toegankelijk letsel door 
excisie met hechting 

532674 532685 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander, direct toegankelijk letsel door 
excisie met plastie en/of greffe 
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532696 532700 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 
analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie ;  zonder sluiten van de wonde 

532711 532722 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 
analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie en met sluiten van de wonde, 
een eventuele greffe en/of plastie inbegrepen 

532770 532781 Behandeling door fotodynamische therapie, gebruik makend van een fotosensibilisator en een lichtbron, 
van preneoplastische en neoplastische huid- en slijmvliesletsels 

113072 113083 Hechten van vulva of van vagina wegens trauma buiten verloskundig maneuver 

113094 113105 Uitsnijden van dermale vegetaties, volledige behandeling 

220275 220286 5/06/1985: Exerese van onder de aponeurose gelegen expansieve tumoren uit de weke delen 

1/05/2007: Exerese van een onder de aponeurose gelegen expansieve tumor uit de weke weefsels 

251775 251786 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische 
heelkundige techniek met peroperatieve pathologische anatomie, en met sluiten van de wonden, een 
eventuele ent en/of plastie inbegrepen 

220113 220124 Volledige heelkundige behandeling van dermale vegetaties 

244613 244624 Radicale behandeling van dermale vegetaties 

431771 431782 Heelkundige bewerking wegens vaginacyste 

 

Lymphadenectomy 

Table 79. Vulvar Cancer: Nomenclature Codes for Lymphadenectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

240450 240461 1/04/1985: Eenzijdige uitruiming van liesganglia 

1/04/2003: Eenzijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of de obturator 

1/05/2007: Eenzijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of van de obturator 

240472 
 

240483 
 

1/04/1985: Tweezijdige uitruiming van liesganglia 

1/04/2003: Tweezijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of de obturator 
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1/05/2007: Tweezijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of van de obturator 

240494 240505 1/10/1995: Eenzijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de obturator 

1/05/2007: Laparoscopische eenzijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de obturator 

240516 240520 1/10/1995: Tweezijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de obturator 

1/05/2007: Laparoscopische tweezijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de 
obturator 

220356 220360 Exeresis van ganglion 

 

10.2.2 Radiotherapy  

See general nomenclature codes. 

10.2.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes. 
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Appendix D11: Nomenclature Codes for Vaginal Cancer 

D11.1 Vaginal Cancer: Diagnostic Procedures 

D11.1.1 Tissue Examination 

Histological Diagnosis 

Table 80. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

432110 432121 Afname met tang van een fragment van de hals en/of elektrocoagulatie 

432132 432143 Afname van fragment van het endometrium met het oog op een anatomopathologisch onderzoek 

532011 532022 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, zonder hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

532114 532125 Afname en fixatie van een dermo-epidermaal bioptisch fragment, met hechten, met het oog op een 
pathologisch-anatomisch onderzoek 

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

 

Cytology 

Table 81. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Cytology 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

588416 588420 Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het opzoeken van neoplastische cellen (zowel na 
uitstrijken en/of insluiten), van afnamen niet gespecificeerd in de verstrekkingen 588350 - 588361 en 
588394 - 588405, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en/of insluiten per afname 
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588350 588361 1/07/1999: Honorarium voor het cytopathologisch onderzoek voor het opzoeken van neoplastische cellen 
op cervicovaginale afnamen, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en ongeacht het aantal verschillende 
cervicovaginale afnamen 

1/07/2009: Honorarium voor het preventief cytopathologisch onderzoek voor het opsporen van 
neoplastische cellen op cervicovaginale afnamen, ongeacht het aantal uitstrijkpreparaten en ongeacht het 
aantal verschillende cervicovaginale afnamen 

 

Smear 

Table 82. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Smear 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

114030 114041 2/04/1988: Nemen van cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch 
onderzoek 

1/07/2009: Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch 
onderzoek, uitgevoerd voor het opsporen van neoplastische cellen 

149612 149623 1/08/1988: Nemen van cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch 
onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist 

1/07/2009: Nemen van een cervicaal en vaginaal uitstrijkpreparaat met het oog op een cytopathologisch 
onderzoek uitgevoerd door een geneesheer-specialist voor het opsporen van neoplastische cellen 
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D11.1.2 Imaging  

Colposcopy 

Table 83. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Colposcopy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

431955 431966 Microscopische colposcopie 

 

Pelvic Ultrasound 

Table 84. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Pelvic Ultrasound 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459793 459804 Echografie van minstens twee verschillende anatomische regio's : schedelinhoud (transfontanellair), thorax, 
borsten, lever-galblaas, pancreas-milt, nieren-blaas, retroperitoneum, grote abdominale vaten, mannelijk of 
vrouwelijk bekken 

460250 460261 1/11/1994: Echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het vrouwelijk bekken 

1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens, ongeacht het aantal echogrammen : Van het vrouwelijk bekken 

469490 469501 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen  : Van het vrouwelijk bekken 
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Vaginal Ultrasound 

Table 85. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Vaginal Ultrasound 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

460832 460843 1/04/1997: Bidimensionele transvaginale echografie met protocol en documenten 

1/04/2003: Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na 
digitale beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Transvaginale echografie 

469593 469604 Bidimensionele echografie met geschreven protocol en iconografische drager die ontstaat na digitale 
beeldverwerking van de gegevens ongeacht het aantal echogrammen : Transvaginale echografie 

 

Cytoscopy 

Table 86. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Cytoscopy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

431152 431163 Cystoscopie, met of zonder afname voor biopsie bij de vrouw 

260293 260304 Cystoscopie, met uretercatheterisme 

260330 260341 Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en 
zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 30 coupes, voor het hele onderzoek 

 

Rectoscopy 

Table 87. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Rectoscopy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

472452 472463 1/04/1997: Rectosigmoidoscopie 

1/07/2003: Rectosigmoidoscopie uitgevoerd met een flexibele endoscoop 

472511 472522 Rectoscopie 

473896 473900 Anorectale echo-endoscopie 
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CT 

Table 88. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459572 459583 Computergestuurde tomografie van het abdomen, met of zonder contrastmiddel, met registreren en 
clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 

459616 459620 Computergestuurde tomografie van de thorax en het abdomen, met of zonder contrastmiddel, met 
registreren en clichés, minimum 30 coupes voor het hele onderzoek 

459631 459642 Computergestuurde tomografie van de hals, de thorax en het abdomen, met of zonder contrastmiddel, met 
registreren en clichés, minimum 30 coupes voor het hele onderzoek 

458533 458544 Verstrekkingen waarvoor de bekwaming van specialist voor röntgendiagnose (R) vereist is - 
Computergestuurde tomografieën : Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de 
thorax of van het abdomen, met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 
coupes, voor het hele onderzoek - K.B. van 22 oktober 1992 - Pseudonomenclatuurcode ingeval de 
verstrekkingen verricht worden bij kinderen jonger dan 5 jaar, de betrekkelijke waarden  (458813) worden 
verhoogd met 25% 

458813 458824  Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met en/of 
zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 

 

Chest X-ray 

See general nomenclature codes. 
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MRI 

Table 89. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459410 459421 NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 

 

D11.2 Vaginal Cancer: Therapeutic Procedures 

D11.2.1 Surgery 

Major Surgery 

Table 90. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Major Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

431690 431701 Eenzijdige vulvectomie 

431712 431723 Totale vulvectomie 

431734 431745 Totale vulvectomie met uitruiming van ganglia (geschrapt op 1/04/2003) 

431756 431760 Vagina- en vulvaplastiek 

431771 431782 Heelkundige bewerking wegens vaginacyste 

149052 149063 Intracervicale polypectomie 

431270 431281 Totale hysterectomie, langs abdominale weg 

431292 431303 Subtotale hysterectomie 
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431314 431325 Totale hysterectomie, langs vaginale weg, inclusief de colporrafie vooraan en/of de eventuele 
colpoperineorrafie achteraan 

431336 431340 Totale uitgebreide hysterectomie (Wertheim) 

431351 431362 Totale uitgebreide hysterectomie met lymphadenectomie in het bekken 

431491 431502 Amputatie van baarmoederhals en plastiek met vaginale lappen (Sturmdorf) 

432736 432740 Totale hysterectomie langs laparoscopische weg, met anatomopathologische bevestiging 

432655 432666 Subtotale hysterectomie met pathologisch-anatomische bevestiging 

432670 432681 Vaginale hysterectomie door laparoscopie, inclusief de vaginale bewerking met pathologisch-anatomische 
bevestiging 

 

Minor Surgery 

Table 91. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Minor Surgery 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

355036 355040 Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één van de 
volgende verstrekkingen verricht volgens de YAG-lasermethode : 230436 - 230440, 230473 - 230484 , 
230495 - 230506, 230532 - 230543, 230716 - 230720, 230731 - 230742, 231011 - 231022, 231033 - 231044, 
232514 - 232525, 232536 - 232540, 232551 - 232562, 232735 - 232746, 232772 - 232783, 232971 - 232982, 
246772 - 246783, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 
248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 257316 - 257320, 257456 - 257460, 431115 - 431126, 
432412 - 432423, 432456 - 432460, 471612 - 471623, 471730 - 471741 en 473653 - 473664 

355014 355025 1/04/1997: Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één 
van de volgende verstrekkingen verricht volgens de lasermethode met uitsluiting van de YAG : 431115 - 
431126, 431395 - 431406, 431432 - 431443, 431594 - 431605, 431211 - 431222, 432294 - 432305, 432331 - 
432342, 245512 - 245523, 245534 - 245545, 245556 - 245560, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246175 - 
246186, 246573 - 246584, 246632 - 246643, 246654 - 246665, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 
248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 255835 - 
255846, 255872 - 255883, 255894 - 255905, 312071 - 312082, 256653 - 256664, 257751 - 257762, 258090 - 
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258101 en 258112 - 258123 

  1/08/2003: Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één 
van de volgende verstrekkingen verricht volgens de lasermethode met uitsluiting van de YAG : 431115 - 
431126, 431211 - 431222, 431395 - 431406, 431432 - 431443, 431594 - 431605, 432294 - 432305, 432331 - 
432342, 432530 - 432541, 432552 - 432563, 432574 - 432585, 432596 - 432600, 432633 - 432644, 432692 - 
432703, 245512 - 245523, 245534 - 245545, 245556 - 245560, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246175 - 
246186, 246573 - 246584, 246632 - 246643, 246654 - 246665, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 
248220, 248231 - 248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 255835 - 
255846, 255872 - 255883, 255894 - 255905, 256653 - 256664, 257751 - 257762, 258090 - 258101, 258112 - 
258123 en 312071 - 312082 

  1/10/2008: Bijkomend honorarium dat mag worden aangerekend door de geneesheer-specialist die één 
van de volgende verstrekkingen verricht volgens de lasermethode met uitsluiting van de YAG : 431115 - 
431126, 431211 - 431222, 431395 - 431406, 431432 - 431443, 431594 - 431605, 432294 - 432305, 432530 - 
432541, 432552 - 432563, 432574 - 432585, 432596 - 432600, 432633 - 432644, 432692 - 432703, 245512 - 
245523, 245534 - 245545, 245556 - 245560, 246050 - 246061, 246072 - 246083, 246175 - 246186, 246573 - 
246584, 246632 - 246643, 246654 - 246665, 248172 - 248183, 248194 - 248205, 248216 - 248220, 248231 - 
248242, 248253 - 248264, 248275 - 248286, 248290 - 248301, 248312 - 248323, 255835 - 255846, 256653 - 
256664, 257751 - 257762, 258090 - 258101, 258112 - 258123 en 312071 - 312082 

353231 353242 Wegnemen of uitroeien, door om het even welk procédé (heelkundige behandeling, elektrocoagulatie), van 
allerhande oppervlakkige tumors van huid of slijmvliezen of van alle andere rechtstreeks bereikbare niet 
traumatische letsels, volledige behandeling 

432110 432121 Afname met tang van een fragment van de hals en/of elektrocoagulatie 

353194 353205 1/04/1985: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, per verrichting 

1/04/2003: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, per zitting 
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353216 353220 1/04/1985: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, volledige behandeling van acht em meer 
verrichtingen 

1/04/2003: Cryotherapie wegens huid- of slijmvliesletsels, volledige behandeling van acht en meer zittingen 

532630 532641 Ablatie of vernietiging door om het even welk procédé (heelkundig zonder hechting, elektrocoagulatie of 
andere methode) van een oppervlakkig goed- of kwaadaardig gezwel van de huid of van de slijmvliezen of 
van elk ander niet traumatisch, direct toegankelijk letsel 

532652 532663 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander direct toegankelijk letsel door 
excisie met hechting 

532674 532685 Verwijderen van een gezwel van de huid of de slijmvliezen of een ander, direct toegankelijk letsel door 
excisie met plastie en/of greffe 

532696 532700 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 
analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie ;  zonder sluiten van de wonde 

532711 532722 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische of een 
analoge heelkundige techniek met peroperatoire pathologische anatomie en met sluiten van de wonde, 
een eventuele greffe en/of plastie inbegrepen 

113072 113083 Hechten van vulva of van vagina wegens trauma buiten verloskundig maneuver 

113094 113105 Uitsnijden van dermale vegetaties, volledige behandeling 

220275 220286 5/06/1985: Exerese van onder de aponeurose gelegen expansieve tumoren uit de weke delen 

1/05/2007: Exerese van een onder de aponeurose gelegen expansieve tumor uit de weke weefsels 

251775 251786 Verwijderen van een kwaadaardig gezwel van de huid of de slijmvliezen volgens een micrografische 
heelkundige techniek met peroperatieve pathologische anatomie, en met sluiten van de wonden, een 
eventuele ent en/of plastie inbegrepen 

220113 220124 Volledige heelkundige behandeling van dermale vegetaties 

244613 244624 Radicale behandeling van dermale vegetaties 
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Lymphadenectomy 

Table 92. Vaginal Cancer: Nomenclature Codes for Lymphadenectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

240450 240461 1/04/1985: Eenzijdige uitruiming van liesganglia 

1/04/2003: Eenzijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of de obturator 

1/05/2007: Eenzijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of van de obturator 

240472 240483 1/04/1985: Tweezijdige uitruiming van liesganglia 

1/04/2003: Tweezijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of de obturator 

1/05/2007: Tweezijdige uitruiming van liesganglia en/of van de iliacale streek of van de obturator 

240494 240505 1/10/1995: Eenzijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de obturator 

1/05/2007: Laparoscopische eenzijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de obturator 

240516 240520 1/10/1995: Tweezijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de obturator 

1/05/2007: Laparoscopische tweezijdige uitruiming van ganglia van de iliacale streek en/of van de 
obturator 

220356 220360 Exeresis van ganglion 

 

D11.2.2 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 

D11.2.3 Chemotherapy 

See general nomenclature codes.  
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Appendix D12: Nomenclature Codes for Mesothelioma 

D12.1 Mesothelioma: Diagnostic Procedures 

D12.1.1 Tissue Examination  

Histological Diagnosis 

Table 93. Mesothelioma: Nomenclature Codes for Histological Diagnosis* 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

Biopsy 

355633 355644 Pleurabiopsie met naald  

220091 220102 Bioptische afname volgens Daniels 

471052 471063 Pleuroscopie, met of zonder afname voor biopsie  

471074 471085 Pleuroscopie met sectie van vergroeiingen 

355655 355666 Punctiebiopsie van een longletsel onder radiologische controle 

471855 471866 Echo-endoscopie van de bronchi met punctie van extramuraal weefsel (disposable materiaal niet 
inbegrepen) 

* Nomenclature codes for pathology were also included in the selection of codes for histological diagnosis. For the list of pathology codes, see general nomenclature codes. 

 

Cytology 

See general nomenclature codes. 
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D12.1.2 Imaging 

CT 

Table 94. Mesothelioma: Nomenclature Codes for CT 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458813 458824 Computergestuurde tomografie van de hals ( weke delen ) of van de thorax of van het abdomen, met 
en/of zonder contrastmiddel, met registreren en clichés, minimum 15 coupes, voor het hele onderzoek 

 

MRI 

Table 95. Mesothelioma: Nomenclature Codes for MRI 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

459410 459421 NMR-onderzoek van de hals of van de thorax of van het abdomen of van het bekken, minstens drie 
sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager 

 

Chest X-Ray 

See general nomenclature codes. 

PET Scan 

See general nomenclature codes. 

 

CT/MRI Skull 



98 

 

Table 96. Mesothelioma: Nomenclature Codes for CT/MRI Skull 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

458673 458684 Computergestuurde tomografie van de schedel met en/of zonder contrastmiddel, met registreren en 
clichés, minimum 10 coupes, voor het hele onderzoek 

459395 459406 NMR-onderzoek van het hoofd (schedel, hersenen, rotsbeen, hypofyse, sinussen,orbita(e) of 
kaakgewrichten), minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of 
elektromagnetische drager 

 

D12.1.3 Punction 

Ascites or Pleural Punction  

Table 97. Mesothelioma: Nomenclature Codes for Ascites or Pleural Punction 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

355434 355445 Punctie bij ascites of borstvliesontsteking  

355456 355460 Punctie voor evacuatie bij ascites of borstvliesontsteking, inclusief de eventuele inspuitingen en spoelingen 

 

D12.1.4 Surgical Staging 

Mediastinoscopy 

Table 98. Mesothelioma: Nomenclature Codes for Mediastionoscopy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

228152 228163 Mediastinoscopie 

 

Explorative Thoracotomy 
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Table 99. Mesothelioma: Nomenclature Codes for Explorative Thoracotomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

227452 227463 Exploratieve thoracotomie, inclusief long-of lymfknoopbiopsie 

 

D12.2 Mesothelioma: Therapeutic Procedures 

D12.2.1 Surgery 

Pleural Resection 

Table 100. Mesothelioma: Nomenclature Codes for Pleural Resection 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

227334 227345 Exeresis van de pleura wegens chronische infectie of tumor, met of zonder thoracoplastiek, in één 
operatietijd  

 

Pneumonectomy 

Table 101. Mesothelioma: Nomenclature Codes for Pneumonectomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

227194 227205 Pleuropneumonectomie, pleurolobectomie of costopleuropneumonectomie wegens chronische pleuritis 

227216 227220 1/04/1985: Totale of gedeeltelijke longexeresis met thoracoplastiek 

1/05/2007: Uitgebreide totale of gedeeltelijke longexerese met klierevidement voor oncologische 
aandoening 

227231 227242 Uitgebreide pneumonectomie met monoblok-exeresis van de mediastinale lymfknopen en 
intrapericardiaal onderbinden van de longvaten (geschrapt of 1/05/2007) 

227253 227264 Totale of gedeeltelijke longexeresis 
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227570 227581 Heelkunde voor een- of tweezijdige vermindering van het longvolume, exclusief het 
viscerosynthesemateriaal 

 

D12.2.2 Supportive Surgical Treatment 

Pleurodesis 

Table 102. Mesothelioma: Nomenclature Codes for Pleurodesis 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

227393 227404 Thoracotomie voor longsutuur of thoracotomie wegens spontane en recidiverende pneumothorax 

227430 227441 Thoracotomie voor verwijderen bloedklonters  

227496 227500 Pleurotomie (een of meer drains)  

227533 227544 Longsutuur of behandeling van spontane en recidiverende pneumothorax 

589234 589245 Percutaan inbrengen van catheters met het oog op evacuatie en drainage van een ophoping in een streek 
of in een diepliggend orgaan van de thorax, van het abdomen of van het bekken onder controle door 
medische beeldvorming inclusief de manipulaties en controles tijdens de behandeling en de gebruikte 
catheters, exclusief de farmaca, de contrastmiddelen en de tweewegdraineersonden  

Thoracotomy 

Table 103. Mesothelioma: Nomenclature Codes for Thoracotomy 

Outpatient Inpatient Dutch Description 

227371 227382 Thoracotomie met poging tot exeresis  
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D12.2.3 Radiotherapy 

See general nomenclature codes. 

D12.2.4 Chemotherapy 

See general nomenclature codes. 

 

 

 


