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Uniformeren Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie per 1-1-2021 
 

 
 

K01 Implantologie edentate bovenkaak                                                                                                        
  

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 238060 

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 235021 

Kosten implantaten 238062 

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 238063 

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022 

K02 Implantologie edentate onderkaak   

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 238060 

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 235021 

Kosten implantaten 238062 

Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 238063 

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft.  238022 

Permandibulair implantaat. 238029 

K03 Implantologie dentate kaak   

Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat) 238060 

Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten) 235021 

Kosten implantaten 238062 
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Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak). 238063 

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022 

K04 Botopbouw / Botankers   

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022 
 
Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie), per 
kaak. 238048 

K05 Extractie (onder narcose)   

Extracties in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in één kaakhelft 234034 

Extractie in algehele anesthesie van één of meerdere elementen in elke volgende kaakhelft 234035 

K06 Osteotomie   

Correctie van benige kin, corticotomie ten behoeve van rapid expansion. 238020 

Osteotomie/distractie van de processus alveolaris frontgedeelte of per kaakhelft. 238022 

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

Osteotomie/distractie van de mandibula enkelzijdig of frontgedeelte. 238026 

Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort II. 238027 

Osteotomie/distractie maxilla volgens le Fort III. 238028 

K07 Parodontale chirurgie   

Parodontale chirurgie aan één element. 234024 

Parodontale chirurgie aan alle aanwezige frontelementen per kaak of aan alle aanwezige postcaniene elementen per kaakhelft. 234025 

Parodontale chirurgie aan alle aanwezige elementen per kaakhelft. 234026 
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K08 Kaakcorrecties tijdens extractie (alleen in combinatie met extracties)  
 
Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak. (indien gecombineerd 
met 234034, 234035 of 234041) 234070 
 
Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, 
tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl. (indien gecombineerd met 234034, 234035 of 234041) 234086 

K09 MRA (of via hulpmiddelen)   

Techniekkosten mondziekten en kaakchirurgie. (indien gecombineerd met 234190 of 234192) 230000 

Mandibulair Repositie Apparaat (MRA). 234190 

Controlebezoek MRA. 234191 

Reparatie MRA met afdruk. 234192 

Overig (geen mondzorg) (aanvragen via Vecozo MSZ portaal)   

Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw. 231539 
 
Correctieve ingrepen aan cartilagines laterales en/of ter correctie van de neusvleugels en vestibulum nasi. Zowel enkel- als 
dubbelzijdig. 232062 

Facelift enkelzijdig, respectievelijk rhytidectomie van gelaat en hals met zogenaamde smash-plastiek. 239074 
 
Liposuctie van het submentale gebied, de regio pectoralis, het onderbeen of de onderarm, enkelzijdig, uitgezonderd het submentale 
gebied totaal. 239084  
 
Subnasale liplift of enkelzijdige mondhoeklift of beperkte littekencorrectie, onder lokale anesthesie (zie 239011 voor kleine of weinig 
gecompliceerde transpositie) 230011 
 
Subnasale liplift of enkelzijdige mondhoeklift of uitgebreide littekencorrectie, onder algehele anesthesie (zie 239014 voor grote of 
gecompliceerde transpositie) 230014 

Voorhoofdlift onder algehele anesthesie 239075 
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Voorhoofdlift onder lokale anesthesie 239076 

Lipofilling van hoofd- en/of halsgebied inclusief oogsten en bewerken van het vettransplantaat, onder lokale anesthesie 239053 

Lipofilling van hoofd- en/of halsgebied inclusief oogsten en bewerken van het vettransplantaat, onder algehele anesthesie 239054 

  

  
 


