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Voor de invulling van de Verrichtingenthesaurus (VT) hebben we heldere koppelingen moeten maken tussen omschrijving van een 
verrichting en de daaruit voortvloeiende verrichtingcode voor de declaraties. Veel verrichtingcodes spreken voor zich, maar met name 
bij de chirurgische verrichtingen hebben we nu eenduidige afspraken gemaakt. 
Dit is belangrijk, omdat sommige codes afleiden naar een zwaarder zorgproduct dan andere codes. We willen op deze manier er voor 
zorgen dat er geen sprake is van up-coding (onterecht zwaarder declareren), maar ook niet van under-coding. Daarnaast zorgt dit er 
voor dat medische staven, die gebruik maken van benchmark gegevens vergelijkbare cijfers krijgen. We hebben hierbij ook rekening 
gehouden met hoe andere specialismes dezelfde verrichtingcodes inzetten. In rood onze extra specificaties. Deze aanpassingen zijn vanaf 
heden te gebruiken en in de release van eind juli in de VT te vinden. Belangrijk is het vermelden van de grootte van de tumor in uw 
dossier. 
 

ZA code Officiele omschrijving  ZA code VT omschrijving  

   

38909 Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie. 0310 excisie van grote compliceerde tumor van huid exclusief via Moh's 
chirurgie;                                                                                                                                                                   
0310 excisie huidmaligniteit, M. Bowen of lentigo maligna in gelaat                                                                                                                                                                                                  
0310 excisie huidmaligniteit, M. Bowen of lentigo maligna op de scalp        
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op romp; tumorgrootte ≥ 2 cm                                            
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op bovenbeen; tumorgrootte ≥ 2 cm                           
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op bovenarm; tumorgrootte ≥ 2 cm                             
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op hand ; tumorgrootte ≥ 1 cm                                            
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op onderbeen; tumorgrootte ≥ 1 cm                           
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op onderarm ; tumorgrootte ≥ 1 cm                           
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op teen of vinger                                          
0310 excisie maligne tumor slow Mohsprocedure eenmalig (alle rondes)              



38911  Operatieve verwijdering van gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of 
onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena of inwendige 
metalen hechtingen e.d. dmv excisie.; 

0310 excisie benigne tumor met medische indicatie                                             
0310 excisie naevus met medische indicatie                                                      
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op romp; tumorgrootte  < 2 cm                                            
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op bovenbeen; tumorgrootte < 2 cm                           
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op bovenarm; tumorgrootte < 2 cm                             
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op hand; tumorgrootte < 1 cm                                            
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op onderbeen; tumorgrootte < 1 cm                           
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op onderarm; tumorgrootte < 1 cm                          
0310 excisie (benigne/maligne) laesie op voet; tumorgrootte < 1 cm        

38912 Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, 
uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 
038911 is omschreven. 

 
0310 excisie van laesie uit diepgelegen structuur van huid; 
0310 protocollaire re-excisie bij plaveiselcelcarcinoom of melanoom 

38913  Proefexcisie (stans of mes), al of niet met coagulatie met de hyfrecator 
exclusief het pathologisch onderzoek.; 0310 huidbiopt                                                                                                               

0310 diagnostische wigexcisie bij inflammatoire dermatose                                                               

38945 Behandeling wond met wondrandexcisie (o.a. necrotomie, debridement) of 
wond > 5 cm lengte zonder wondrandexcisie. Incl. onderzoek en 
schoonmaken en evt. hechten of lijmen. Incl. evt. plaats. verdoven.; 

0310 primaire sluiting van defect na slow-Mohs 

39000 Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het 
lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.; 

0310 sluiting van defect na slow-Mohs dmv transplantatie 

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

0310 sluiting van defect na slow-Mohs dmv transpositie/schuifplastiek 

39064 Cryotherapie, diathermienaald-hyfrecator, eenvoudige behandeling van 
bijvoorbeeld een naevus of wrat.; 0310 lokaal behandelen van een wrat of benigne papel dmv applicatie met 

etsende vloeistof zoals tri- of monochloorazijnzuur of podofylline 
0310 injecteren van therapieresistente plantaire wratten met bleomycine 
dmv een naald of dermojet 
0310 curretage, shave-excisie, of excochleatie (oa van dermale nevi, 
verruca seborrhoica ed) 



39114 Cytologische en/of bacteriologische punctie.; 

0310 incisie en drainage van huidabces 

39445 Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.; 

0310 injecteren van veneuze vaatmalformaties dmv bleomycine 
0310 scleroserende injectie van perifere vaten 

39943 Ambulante behandeling van ulcera cruris door middel van 
compressietherapie.; 

0310 compressietherapie bij oedeem 

199891 Operatieve verwijdering benigne tumor op verzoek van patiënt, na consult 
ivm een verdachte huidlaesie.  

0310 excisie benigne laesie zonder medische indicatie                                  
0310 excisie naevus zonder medische indicatie 

   

   

 Overige operatieve codes zonder extra specificaties  

   

38907 Operatieve verwijdering van gezwellen door middel van Moh's chirurgie  

39001 Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het 
lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.  

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

39013 Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect 
gesteelde transpositie van huid.  

39063 Coagulatie van eenvoudige benigne aandoeningen. 
 

39067 Coagulatie maligne uitwendige tumoren, alsmede de weinig tijdrovende 
coagulatie van kleinere tumoren van rectum, vulva of mondholte.  

 
 
 
 
 



Zelfde regels, maar van verrichting naar code: 
 

• Excisie van benigne aandoeningen, inclusief benigne nevi, zonder medische indicatie: in principe via een OZP: 199891 

• Excisie van benigne tumoren mét een medische indicatie: 38911. Indien er sprake zou zijn van een ‘grote’ of ‘complexe’ excisie 
van een benigne lesie, dan is het ter discretie van de operateur om deze als 38909 te registreren. De BBC omschrijft niet nader 
wat in zulke gevallen ‘groot’ of ‘complex’ is.  

• Excisie van alle nevi: 38911 

• Excisie op het hoofd (gelaat + scalp), exclusief de hals, van alle maligniteiten, inclusief M. Bowen en lentigo maligna: 38909 

• Excisie op romp, bovenarmen en bovenbenen, ongeacht de indicatie: 
o Tumorgrootte <2 cm: 38911 

o Tumorgrootte ≥2 cm: 38909 

• Excisie op onderarmen, onderbenen, handen, voeten (exclusief tenen en vingers), ongeacht de indicatie: 
o Tumorgrootte <1 cm: 38911 

o Tumorgrootte ≥1 cm: 38909 

• Protocollaire re-excisie (b.v. melanoom): 38912 

• Excisie aan/op teen of vinger, ongeacht de indicatie: 38909 

• Slow Mohs’ excisies: éénmalig 38909 voor de gehele procedure (in meerdere tempi)  
• Het sluiten van een operatiewond in tweede zitting:  

o Dmv  transpositie of opschuifplastiek: 39011 

o Dmv een huidtransplantatie: 39000 

o Dmv primaire sluiting (met wondrandexcisie): 38945 

• Incisie en drainage van een huidabces: 39114 

• Toevoegen voorkeursomschrijving bij 39943: “Compressietherapie bij oedeem” 

• Toevoegen voorkeursomschrijving bij 39064: 
o “het lokaal behandelen van een wrat of benigne papel dmv applicatie met etsende vloeistof zoals tri- of 

monochloorazijnzuur of podofylline” 

o “het injecteren van therapieresistente plantaire wratten met bleomycine dmv een naald of dermojet” 

o “curretage, shave-excisie, of excochleatie (oa van dermale nevi, verruca seborrhoica ed)” 

• Toevoegen voorkeursomschrijving bij 38913: “diagnostische (wig)excisie bij inflammatoire dermatose, ongeacht de grootte” 

• Toevoegen van voorkeursomschrijving 39445: “het injecteren van veneuze vaatmalformaties dmv bleomycine” 

• Toevoegen van voorkeursomschrijving 39445: “scleroserende injectie van perifere vaten” 

 


