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LIJST CHRONISCHE AANDOENINGEN FYSIOTHERAPIE 2012 
Hieronder bijlage 1 van het besluit zorgverzekering behorend bij artikel 2.6 lid 2 
Diagnose code: 4 cijfers – eerste 2 lichaamslocatie – laatste 2 cijfers pathologie 
VNZ-codes in onderstaande tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode 

 Art. 2.6 Diagnose 
Maximale 
termijn 

Toelichting 

 

Chirurgie bewegingsapparaat 
B15 00 Amputaties, status na operatie 

 
12 mnd  

D5 
 
 

01 Gewrichten, uitgezonderd wervelkolom 
menisectomie, synovectomie 
-Arthrodese, postoperatief 
-Arthroplastiek, postoperatief 
-Arthrotomie, postoperatief 
-Capsulotomie postoperatief 
-Endoprothese, postoperatief 
-Fractuur intra-articulair, postoperatief 
-Pandakplastiek, postoperatief (König) 
-Patellaresectie, postoperatief 
-Total hip postoperatief 
-Total knee postoperatief 
-Total shoulder postoperatief 
 

12 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na ontslag 

D5 
 

02 Botten, uitgezonderd wervelkolom  
-Acromionresectie, postoperatieve fase 
-Alban Kohler, postoperatief 
-Fractuur botten postoperatief 
-Status na thoracotomie, sternotomie 
-Haglund postoperatief 
-Kaakfractuur, postoperatief 
-Osteomyelitis postoperatief 
-Osteotomie postoperatief 
-Multipele fracturen postoperatief 
 

12 mnd  

D5 
 
 

03 Menisectomie, synovectomie  
-Menisectomie/meniscusoperatie, postoperatief 
-Synovectomie, postoperatief 
 

12 mnd  

D5 
 
 

04 Pees, spier, ligament  
-Achillespeesverlenging/plastiek, postoperatief 
-Achillespees ruptuur, postoperatief 
-Bandlaesie, postoperatief 
-Handletsels, status na operatie (litteken) 
-Carpale tunnel syndroom (CTS), postoperatief 
-Capsulotomie postoperatief 
-Kruisbandletsel, postoperatief 
-Kruisbandplastiek, postoperatief 
-Myositis ossificans postoperatief 
-Neerplastiek 
-Peestransplantatie, postoperatief 
-Quervin M. postoperatief 
-Spitsvoet operatie 
-Tenolysis postoperatief 
 

12 mnd  

D5 
 
 

05 Wervelkolom  
-Chemonucleolyse postoperatief 
-Fixatie wervels, postoperatief 
-Fractuur wervelkolom postoperatief 
-Hernia nuclei pulposi (HNP) postoperatief 
-Laminectomie postoperatief 
-Spondylodese, postoperatief 
 

12 mnd  

D5 
 
 

08 Postoperatieve contractuur / atrofie 
-Dupuytren postoperatief 

12 mnd  

D5 
 
 

09 Overige chirurgie van het bewegingsapparaat 12 mnd  
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09 
 
 

Overige chirurgie van het bewegingsapparaat 
 
 
 

12 mnd  
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Art. 2.6 
VNZ 
 code 

Diagnose 
Maximale 
termijn 

Toelichting 

 

Orthopedische aandoeningen zonder chirurgie 
B3 10 Aseptische botnecrose  

-Calve-Legg-Perthes 
 

onbeperkt  Patiënt < 22 jr. 

B2 
 
 

11 Afwijkingen wervelkolom / bekken 
-Kyphoscoliose progressief 

onbeperkt 
 

 

B1 
 

12 Skeletafwijkingen (aangeboren)  
Aangeboren afwijkingen of defecten van het 
bewegingsapparaat leidend tot misvormingen b.v.: 
-Artrogryposis multiplex congenita 
-Congenitale dysplasie heup 
-Klippel Feil syndroom 
-Botdysplasie 
-Heupdysplasie 
-Kyphoscoliose aangeboren/idiopatisch (progressief) 
-Osteogenesis imperfecta 
-Scoliose congenitaal 
 

onbeperkt  

B13 13 Ossificatiestoornis 
-Hyperostotische spondylose (M. Forestier) 
 

onbeperkt  

B3 13 Ossificatiestoornis  
-Juveniele osteochondrosis 
-Ziekte van Scheuermann M. 
 

onbeperkt Patiënt < 22 jr. 

B6 
 
 

14 Ontstekingen / nieuwvormingen in het skelet  
-compressiefractuur (i.c. wervels) – door ziekte van Kahler, 
botmetastase of M. Paget 
-Fractuur t.g.v. botmetastasen 
-Fractuur t.g.v. ziekte van Kahler 
-Fractuur t.g.v. ziekte van Paget 
-Fractuur t.g.v. Multiple myeloom 
-Fractuur t.g.v. Ostitis deformans 
 

onbeperkt  

D5 
 
 

16 Contractuur van Volkmann 12 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na 
diagnosestelling 

Surmenage, degeneratieve aandoeningen, dystrofie 
B7 
 
 

21 Bursitis (niet traumatisch), capsulitis  
-Capsulitis adhesiva 
-Frozen shoulder 
 

12 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na 
diagnosestelling 

  Amyotrofische schouderneuralgie 12 mnd  

B4 28 Südeckse a(dys)trofie 
-Posttraumatische dystrofie 
-Reflex sympathetic dystrophia 
-Sudeckse atrofie/dystrofie 
 

onbeperkt  

Traumatische aandoeningen (uitgezonderd chirurgie, neurotrauma en  dwarslaesie) 

D5 32 Luxatie, na opname of revalidatie(dag)behandeling 12 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na ontslag 

D5 33 Spier-, peesruptuur, haematoom  
-Achillespees-ruptuur na opname 
-Cuffruptuur na opname 
-Spierruptuur na opname 
 

12 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na ontslag 

D5 36 Fracturen 
-Bekkenfractuur na opname 
-Compressiefractuur (=wervels) na opname 
-Cruris fractuur na opname 
-Intra-articulaire fractuur 
 

12 mnd  

B18 36 Fractuur conservatief behandeld 6 mnd  
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Art. 2.6 VNZ 
code 

Diagnose Maximale 
termijn 

Toelichting 

B16 38 Whiplash 3-6 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na 
diagnosestelling. 
Eventueel verlenging van 
max. 6 mnd met 
toestemming 

D4 39 Status na brandwonden onbeperkt  

Vaat- en lymfevat aandoeningen 

D3 46 Elephantiasis (Iymfoedeem) 
-Lymfoedeem/stuwing met destructie van het 
lymphatisch weefsel 

onbeperkt  

D6 48 Algemeen vaatlijden, circulatiestoornissen 
-Claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 
Fontaine 

12 mnd  

Longaandoeningen 

D2 51 Aangeboren afwijkingen tractus respiratorius  
-aangeboren afwijkingen (tractus respiratorius) 
-Primaire ciliaire dyskinesie 
-Cystic fybrosis 
-Longfibrose 
-Mucoviscoidosis 
-Pancreasfibrose 
 

onbeperkt  

D1 54 COPD  
-Astmatische bronchitis met COPD 
-Bronchiëctasieën met COPD 
-Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
-Chronische bronchitis (obstructie) 
-Emfyseem bij COPD 
 

onbeperkt FEVI/VC<60% 

D8 56 Interstitiële longaandoeningen, incl. sarcoidose  
-Ziekte van Besnier- Boeck ( met ventilatoire 
beperkingen en/of diffusie stoornis) 
-Diffuse interstitiële longaandoening 
-Sarcoidose 
 

onbeperkt Met ventilatoire 
beperking en/of 
diffusiestoornis 

Overige erfelijke aandoeningen 
B9 65 -Haemofilie (arthritiden) 

-Ziekte van McArdle 
 

onbeperkt  

Chirurgie niet bewegingsapp, niet cardiochirurgie 
D5 68 -Aortaplastiek post operatief 

-Mamma-amputatie postoperatief 
-Pneumthorax postoperatief 
-Lobectomie 
-Postoperatieve paresen 
-Zenuwtransplantatie postoperatief 

12 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na ontslag 

Nieuwvormingen zonder chirurgie 

D7 69 -Sarcoom 
-Weken delen tumor (na bestraling) 

24 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na ontslag 

Neurologische aandoeningen 
A4 70 -Guillain Barre met motorische uitval 

-Myasthenia gravis 
-Neurofibromatose type I (met motorische uitval) 
-Zenuwlaesie met motorische uitval 
-Perifere zenuwaandoening met motorische uitval 
-Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie 
-Erbse parese/paralyse 
-Polyradiculo/-neuropathie 
-Peroneus parese/paralyse/uitval 
-Plexuslaesie 
-Radialis parese 

onbeperkt  

A2 70 -Poliomyelitis 
-Post polio syndroom 

onbeperkt  
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Art. 2.6 VNZ  
code 

Diagnose Maximale 
termijn 

Toelichting 

A7 71 Cerebellaire aandoeningen / encephalopathie 
-Brown-Sequard 
-Cerebrale parese/cerebrale palsy 
-Chorea (athetose) 
-Diplegia spastica 
-Friedrich (ataxie) 
-Huntington M. 
-Infantiele encephalitis/encephalopathie 
-Littte M. (diplegia spastica) 
-Paraparese/paraplegie 
-Pyramidaal syndroom 
-Spastische pares(n) (geen CVA) 
-Spinale spieratrofieën 
 

onbeperkt  

A9 71 -Hersentumor met parese(n)/paralyse(n) 
- Ruggemergtumor met parese(n)/paralyse(n) 
 

onbeperkt  

A2 71 -Strumpell morbus, ziekte van (hereditaire spastische spinale 
paralyse) 
 
 

onbeperkt  

A1 72 Cerebrovasculaire accident/Centrale paresen  
-Apoplexie 
-Ataxie als gevolg van CVA 
-Cerebrovasculair accident (CVA) 
-Hersenletsel met parese(n) paralyse(n) 
-Hersenstaminfarct 
-Parese als gevolg van CVA 
 

onbeperkt  

A2 73 Multiple Sclerose / ALS / spinale spieratrofie  
-Amyotrofisch lateraal sclerose (A.L.S.) 
-Lateraal sclerose (LS) 
-Multiple sclerose (MS) 
-Syringomyelie 
-Spinale musculaire atrofieën 
 

onbeperkt  

A5 74 Parkinson / Extrapyramidale aandoening  
-Extremiteitsdystonieën 
-Ataxi als gevolg van extrapiramidale aandoeningen 
-Extrapyramidale stoornissen 
-Gegeneraliseerde dystonieën 
-Hypokynetisch (rigide) syndroom Parkinson) 
-Paralysis agitans (ziekte van Parkinson) 
-Parkinsonisme 
-Torticollis spasmodica 
-Chorea 
 

onbeperkt  

A10 75 HNP met radiculair syndroom  
-Hernia nuclei pulposi (HNP) met radiculopathie, 
met motorische uitval of spasticiteit 
-Radiculairsyndroom met motorische uitval 
 

3 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na 
diagnosestelling 

A2 76 Dwarslaesie (inclusief traumatisch en partieel)  
-Dwarslaesie 
-Brown-Sequard, syndroom van 

onbeperkt  

A9 77 Neurotraumata  
-Hersenletsel met parese(n) paralyse(n) 
-Uitvalsverschijnselen als gevolg van hersenletsel 
 

onbeperkt  

A4 77 -Plexus (brachialis) laesie met motorische uitval, na gips, operatie 
etc. 
-Plexus (brachialis) laesie posttraumatisch, 
bij neonaten 
-Erbse parese/paralyse 
-Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, perifeer 
 

onbeperkt  
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Art. 2.6 VNZ 
code 

Diagnose Maximale 
termijn 

Toelichting 

A2 77 -Neurotrauma met uitvalsverschijnselen, spinaal 
 

onbeperkt  

A7 78 Overige neurologische aandoeningen / neuro-  
pathieën / spierziekten van neurologische oorsprong 
-Ataxie als gevolg van aangeboren afwijking van centrale 
zenuwstelsel 
-Spina Bifida 

onbeperkt  

A8 78 -Cerebellaire aandoening 
-Cerebellaire ataxie 

onbeperkt  

A2 78 -Parese als gevolg van ruggenmergaandoening 
-Ataxie als gevolg van ruggenmergaandoening 
-Friedreich, ataxie van 
-Tabes dorsalis 

onbeperkt  

A4 78 -Charcot-Marie-Tooth (HMSN), ziekte van 
-Chronische progressieve demyeliniserende neuropathie met 
uitval (HNPP) 
-Polyneuropathie met parese(n) 
-polyradiculo/ -neuropathie met parese(n) 
 

onbeperkt  

A11 78 -Dystrofie musculorum progressiva (DMP) 
-Duchenne M. 
-Spierdystrofie 
-Fascioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD) 
-Limb-girdle dystrofie 
-Dystrofia myotonica (M. Steinert) 

onbeperkt  

A10 78 -Neurogene claudicatio 3 mnd Start behandeling binnen 
3 mnd na 
diagnosestelling 

A9 78 -Uitvalsverschijnselen als gevolg van tumor van de hersenen of 
het ruggenmerg 

onbeperkt  

A6 79 -Psychomotore retardatie / ontwikkelingsstoornissen van het 
zenuwstelsel 

onbeperkt t/m 16 jaar 

Symptomatologie psychosomatiek, urologie, gynaecologie 

D5 80 Bespoedigen van het algeheel herstel na opname 
ziekenhuis/revalidatiecentrum/verpleeghuis, zonder operatie 

12 mnd Alleen in combinatie met 
de locatie 9: 9080- 9180- 
9280- 9380- 9480. Start 
binnen 3 mnd na ontslag 

6486  -Urine incontinentie 9 zittingen Bekkenfysiotherapie 
indicatiecodes 1600- 
1601- 1602. Start binnen 
3 mnd na 
diagnosestelling  

B17 89 -Post partum bekkeninstabiliteit 
-Symfysiolyse, post partum 

3 mnd Start binnen 3 mnd na 
diagnosestelling 

Overige reumatische- en collageen aandoeningen  

B14 94 -Dermato/poly-myositis 
-Lupus erythematodes disseminatus (LED)/collageenziekte 
-Mixed connective tissue disease (MTCD) 
-Collageenziekte 
-Polymyositis 
-Systemische lupus erythematodes (SLE) 
-Aids (Acquired immune deficiency syndrome) 

onbeperkt  

B11 94 Reiter syndroom/ ziekte van Reiter onbeperkt  

D4 95 Epidermiolysis bullosa met littekenweefsel onbeperkt  

B14 96 Sclerodermie onbeperkt  

D4 99 -Littekenweefsel huid 
-Handletsel met littekenweefsel van de huid 

onbeperkt  

D5  Revalidatie(dag)behandeling, aansluitend op 
Verpleeghuisopname/ziekenhuisopname, aansluitend op 

12 mnd  

  Diagnose: gesteld door een specialist  
Verwijzer: huisarts of specialist 


