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5.2

CH-HUIDTHERAPIE

Classificatie Hulpmiddelen Huidtherapie
De indeling van de Ontwerpclassificatie Hulpmiddelen Huidtherapie is gebaseerd op de Voorlopige
Classificatie Hulpmiddelen Mondhygiëne en de Voorlopige Classificatie Hulpmiddelen Paramedische
Beroepen. Doordat er intussen een nieuwe versie is gepubliceerd van de ISO 9999 is de indeling,
nummering en terminologie her en der aangepast. De klasse 04 uit de ISO 9999 is ondergebracht in
Hoofdstuk J.
Excl.

inwendige hulpmiddelen, zoals heupprothesen, subcutane en percutane elektroden

A

ORTHESEN EN PROTHESEN [06]
Orthesen zijn hulpmiddelen die extern aangebracht worden om de anatomische
eigenschappen en functies van het neuromusculaire systeem en skelet te wijzigen. Prothesen
zijn hulpmiddelen die extern aangebracht worden om complete of gedeeltelijk lichaamsdelen
te vervangen, die aanwezig zijn of deficiënt.
Incl.
door het lichaam of door een externe bron aangedreven orthesen en externe
prothesen, orthopedisch schoeisel en cosmetische producten

A0

Orthesen [0603-0615]
Incl.
verbandschoenen [061203]

A1

Prothesen voor extremiteiten [0618-0627]

A2

Prothesen anders dan voor extremiteiten [0630]
Externe prothesen ter gehele of gedeeltelijke vervanging van een afwezig lichaamsdeel en/of
functies daarvan, anders dan voor een arm of been
A20
Pruiken [063003]
Prothesen ter vervanging van het volledige hoofdhaar
A21
Haarstukken en toupets [063006]
Prothesen ter vervanging van een deel van het hoofdhaar
A22
Wimpers en wenkbrauwen [063009]
Prothesen ter vervanging van wimpers en/of wenkbrauwen
A23
Snorren en baarden [063012]
Prothesen ter vervanging van snor en/of baard
A24
Borstprothesen [063018]
Externe prothesen om de afwezigheid van de gehele of een deel van een borst te
compenseren
A240 Symmetrische prothesen [-]
A241 Asymmetrische prothesen [-]
A242 Deelprothesen [-]
Incl.
schaalprothesen
A243 Lichtgewicht prothesen [-]
A244 Sportprothesen [-]
A245 Zwemprothesen [-]
A248 Borstprothesen, anders gespecificeerd
A249 Borstprothesen, niet gespecificeerd
A25
Gelaatsprothesen [-]
Externe prothesen om de afwezigheid van één of meerdere delen van het gelaat te
compenseren
A250 Oogprothesen [063021]
Externe prothese om de afwezigheid van het oog te compenseren
A251 Oorprothesen [063024]
Externe prothese om de afwezigheid van het oor te compenseren
A252 Neusprothesen [063027]
Externe prothese om de afwezigheid van de neus te compenseren
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A253

A26

A28
A29

Samengestelde gelaatsprothesen [063030]
Externe prothesen om de afwezigheid van gehele of een deel van het gelaat
te compenseren. Prothesen waarvan bijvoorbeeld oog- en/of oor- en/of
neusprothesen deel uitmaken
A254 Verhemelteprothesen [063033]
Externe prothesen om functies van het verhemelte te compenseren
A255 Gebitsprothesen [063036]
Externe prothesen om de afwezigheid en de functies van de tanden te
compenseren
A258 Gelaatsprothesen, anders gespecificeerd
A259 Gelaatsprothesen, niet gespecificeerd
Camouflagemiddelen (cosmetisch) [063039]
Externe toegepaste middelen en materialen om ontsierende delen van de huid af te
dekken of speciale make-up gebruikt om onvolkomenheden van de huid te
camoufleren
A260 Camouflagecrèmes gelaat [-]
A261 Camouflagecrèmes lichaam [-]
A262 Camouflagefixeerpoeders [-]
A263 Camouflagefixeersprays [-]
A264 Camouflagesticks [-]
A265 Foundations [-]
A266 Gekleurde poeders [-]
A268 Camouflagemiddelen (cosmetisch), anders gespecificeerd
A269 Camouflagemiddelen (cosmetisch), niet gespecificeerd
Prothesen anders dan voor extremiteiten, anders gespecificeerd
Prothesen anders dan voor extremiteiten, niet gespecificeerd

A3

Orthopedisch schoeisel [0633]

A8

Orthesen en prothesen, anders gespecificeerd

A9

Orthesen en prothesen, niet gespecificeerd
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B

HULPMIDDELEN VOOR PERSOONLIJKE VERZORGING EN BESCHERMING [09]

B0

Kleding en aan kleding gerelateerde hulpmiddelen [-]
B00
Kleding en schoeisel [0903]
B001 Ondergoed [090324]
Incl.
prothese-BH’s
B002 Nachtgoed [090330]
B003 Zwemkleding [090333]
Incl.
prothesebadpakken
B004 Schoenen en laarzen [090342]
Incl.
pantoffels, antislipmaterialen voor schoenen en laarzen
B005 Knopen en sluitingen [090348]
Incl.
ritssluitingen, klittenbanden, veters
B008 Kleding en schoeisel, anders gespecificeerd
B009 Kleding en schoeisel, niet gespecificeerd
B01
Lichaamsgebonden beschermende hulpmiddelen [0906]
Uitrusting die verwonding van lichaamsdelen voorkomt
Incl.
lichaamsgebonden antidecubitusuitrusting
B010 Hulpmiddelen voor bescherming van oog en gelaat [090606]
Incl.
lichttherapiebrillen, laserbrillen, metalen goggles,
gezichtsschermen, face shields
Incl.
mondneusmaskers
Excl.
hoogtezonbrillen (J22) [040909]
Excl.
loeplampen (N00)
B011 Hulpmiddelen voor bescherming van knie of been [090618]
Incl.
kousen voor amputatiestompen (stompkousen), kniebeschermers
B012 Hulpmiddelen voor bescherming van gehele lichaam en romp [090624]
Incl.
riemen
B013 Hulpmiddelen voor bescherming van hand [090615]
Incl.
huishoudhandschoenen
B018 Lichaamsgebonden beschermende hulpmiddelen, anders gespecificeerd
B019 Lichaamsgebonden beschermende hulpmiddelen, niet gespecificeerd
B02
Hulpmiddelen voor aan- en uitkleden [0909]
Hulpmiddelen die helpen bij het aan- en uittrekken van kleding en schoeisel
B020 Kous-, sok- en pantyaantrekkers [090903]
Hulpmiddelen die helpen bij het aan- en uittrekken van sokken, kousen en
panty’s
Excl.
huishoudhandschoenen (B013) [090615]
B0200
Aantreksokjes [-]
Incl.
aantreksokje: zijden, papieren
B0202
Aantrekhulpen [-]
B0208
Kous-, sok- en pantyaantrekkers, anders gespecificeerd
B0209
Kous-, sok- en pantyaantrekkers, niet gespecificeerd
B021 Schoenlepels en laarzenknechten [090906]
Hulpmiddelen die helpen bij het aan- en uittrekken van schoeisel
B022 Kledinghouders [090909]
Hulpmiddelen om kleding in een vaste positie te houden bij het aan- en
uittrekken
B023 Kleedhaken en –stokken [090912]
Hulpmiddelen om kleding vast te houden of te pakken tijdens het aan- en
uittrekken
B024 Trekkers voor ritssluitingen [090915]
Hulpmiddelen om te helpen bij het ritsen
B025 Knopenhaken [090918]
Hulpmiddelen om te helpen kleding en schoeisel vast of los te maken
B028 Hulpmiddelen voor aan- en uitkleden, anders gespecificeerd
B029 Hulpmiddelen voor aan- en uitkleden, niet gespecificeerd
B08
Kleding en aan kleding gerelateerde hulpmiddelen, anders gespecificeerd
B09
Kleding en aan kleding gerelateerde hulpmiddelen, niet gespecificeerd
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B3

Hulpmiddelen voor afvloeien, opvangen en absorberen van urine en andere
lichaamsstoffen [-]
B30
Hulpmiddelen voor afvloeien van urine [0924]
Incl.
catheters, plasgootjes
B31
Hulpmiddelen voor opvangen van urine [0927]
Incl.
urine-opvangzakken, urineflessen
B32
Hulpmiddelen voor absorberen van urine en andere lichaamsstoffen [0930]
B33
Stomahulpmiddelen [0918]
Hulpmiddelen die worden gebruikt om ontlasting door een kunstmatige opening in de
buikwand (een stoma) op te vangen
B330 Drukverbanden voor stomahulpmiddelen [091809]
Hulpmiddelen die druk geven teneinde een stoma-opvangzak op zijn plaats te
houden
B331 Klevende plakken, huidbarrières [091814]
Hulpmiddelen die op de huid worden aangebracht om een stomahulpmiddel
op zijn plaats te houden en de huid te beschermen tegen ontlasting
B332 Geurabsorberende stoffen en deodorants [091818]
Hulpmiddelen die ongewenste luchtjes absorberen en/of geur afgeven
B333 Beschermhoesje voor stomazak [091821]
Hulpmiddelen die een opvangzak van ontlasting van een stomazak omhullen
B338 Stomahulpmiddelen, anders gespecificeerd
B339 Stomahulpmiddelen, niet gespecificeerd
B38
Hulpmiddelen voor afvloeien, opvangen en absorberen van urine en andere
lichaamsstoffen, anders gespecificeerd
B39
Hulpmiddelen voor afvloeien, opvangen en absorberen van urine en andere
lichaamsstoffen, niet gespecificeerd

B4

Hulpmiddelen voor baden / douchen / wassen en verzorging van huid(adnexen) [-]
B40
Hulpmiddelen om zich te wassen, te baden en te douchen [0933]
Incl.
badthermometers
B400 Bad-, douchestoelen (met en zonder wielen), badplanken, krukken,
rugsteunen en zitjes [093303]
Hulpmiddelen die steun bieden tijdens het douchen of nemen van een bad
Excl.
steunhulpmiddelen, zoals muurstangen, handsteunen, leuningen
(E) [1818]
B401 Badmatten, douchematten en antislipstrips [093306]
Materialen om te vermijden dat iemand uitglijdt in bad, in de natte cel / op de
badkamervloer of onder de douche
B402 Douches en douchecabines [093309]
Douchedeuren, douchegordijnen en uitrusting
B403 Wasbakken [093315]
Vastopgestelde of meeneembare bakken voor water, gebruikt voor het
wassen van lichaamsdelen
Incl.
spoelkommen, waterbakken
B404 Washandjes, badsponzen en badborstels met houder, handvat of
handgreep [093330]
Hulpmiddelen voor wassen en schuren van het lichaam
B405 Zeepbakjes, zeephouders en zeepautomaten [093333]
Hulpmiddelen om zeep of reinigingsmiddelen vast te houden of vrij te geven
B406 Hulpmiddelen om zich af te drogen [093336]
Hulpmiddelen en materialen die het mogelijk maken dat iemand het eigen
lichaam afdroogt
Incl.
handdoeken
B407 Been- en/of armzakken [-]
Beschermende hulpmiddelen en materialen die het mogelijk maken dat
iemand kan douchen of baden, zonder dat een been of arm nat wordt
B408 Hulpmiddelen om zich te wassen, te baden en te douchen, anders
gespecificeerd
B409 Hulpmiddelen om zich te wassen, te baden en te douchen, niet
gespecificeerd
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B41

1

2

Producten ter bescherming, reiniging, verweking, exfoliatie, genezing,
1
desinfectie en verdoving van huid [#0921]
Hulpmiddelen om te beschermen tegen huidbeschadigingen en om materialen te
verwijderen zoals bijvoorbeeld voor het bevestigen van hulpmiddelen op de huid,
hulpmiddelen gebruikt om de huid te verweken, te verdunnen, de genezing te
bevorderen of te verdoven
Excl. camouflagemiddelen (cosmetische) (A26) [063039]
2
B410 Hulpmiddelen ter genezing of verdoving van huid
Incl.
zoals bij Cutivate, Fucidine, Emla-crème, lidocaïne
B411 Huidreinigingsmiddelen [092106]
Substanties om de huid te reinigen
B4110
Oppervlakkige huidreinigingsmiddelen [-]
Excl.
(zeer) oppervlakkige peelings (B411100 en 1)
B41100
Wasgels
B41101
Vetvrije huidreinigers
B41102
Hydrofiele olieën
B41103
Camouflagecrèmereinigers
B41104
Zeep
Excl.
vloeibare zeep (K311)
B41105
Water
Incl.
ontkalkt water
B41106
Reinigingsmilks
Incl.
reinigingslotions
B41107
Scrubs
Incl.
lysings
B41108
Oppervlakkige huidreinigingsmiddelen, anders
gespecificeerd
B41109
Oppervlakkige huidreinigingsmiddelen, niet
gespecificeerd
B4111
Diepe huidreinigingsmiddelen [-]
Incl.
exfolieërende producten, eiwitsplitsende producten,
producten ter chemische ontleding van de huid
B41110
Peelings
Incl.
Alpha Hydroxi Acids (AHA), glycolzuur,
5%, 6%, 9%, 10%, 12%, 20%, 50%, 70%
B411100 Zeer oppervlakkige peelings
B411101 Oppervlakkige peelings
B411102 Middeldiepe peelings
B411103 Diepe peelings
B411108 Peelings, anders gespecificeerd
B411109 Peelings, niet gespecificeerd
B41113
Maskers
Incl.
kleimaskers
B41114
Pakkingen
B41118
Diepe huidreinigingsmiddelen, anders
gespecificeerd
B41119
Diepe huidreinigingsmiddelen, niet gespecificeerd
B4118
Huidreinigingsmiddelen, anders gespecificeerd
B4119
Huidreinigingsmiddelen, niet gespecificeerd
B412 Desinfectantia [-]
Substanties om bacteriën te doden
Incl.
ontsmettingsmiddelen
Excl.
desinfecterende rollers (B41531)
B4120
Alcohol 70%
B4121
Chloorhexidine
B4122
Jodium
B4123
Jodiumhoudende middelen

Andere indeling dan Cliq en bredere inhoud dan de ISO code 09.21 (wordt daarom voorafgegaan door
#)
medicatie op voorschrift van arts
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B413

B414

B4124
Cetrimide
B4128
Ontsmettingsmiddelen, anders gespecificeerd
B4129
Ontsmettingsmiddelen, niet gespecificeerd
Verbandmaterialen [092112]
Excl.
producten voor wondbehandeling (J7) [0490]
B4130
Verbandkousen voor armen [09211290]
B4131
Verbandkousen voor benen [09211291]
B4132
Watten [-]
Excl.
vette watten (B41341)
B41320
Witte watten
B41321
Wattenpads
Incl.
wattenpads: groot, klein
B41322
Wattenstokjes
Incl.
wattentips: groot, klein
B41323
Wattenrolletjes
B41328
Watten, anders gespecificeerd
B41329
Watten, niet gespecificeerd
B4133
Gazen [-]
Incl.
hydrofiele gazen, steriele gazen, niet-steriele gazen,
non-woven gazen
B4134
Compressiematerialen [-]
B41340
Zwachtels
B413400 Korte rek zwachtels
B413401 Lange rek zwachtels
B413402 Zwachtels, halfklevend
B413404 Zwachtels, zelfklevend
B413405 Zinklijmzwachtels
B413408 Zwachtels, anders gespecificeerd
B413409 Zwachtels, niet gespecificeerd
B41341
Polstermaterialen
Incl.
synthetische watten, vette watten
B41342
Pelotten
B413420 Pelotten, halve maanvormig
B413421 Pelotten, ovaalvormig
B413422 Petlotten, niervormig
B413428 Pelotten, anders gespecificeerd
B413429 Pelotten, niet gespecificeerd
B41343
Lymfpads
B413340 Lymfpads, fijne nop
B413341 Lymfpads, grote nop
B413342 Lymfpads, ribbel
B413348 Lymfpads, anders gespecificeerd
B413349 Lymfpads, niet gespecificeerd
B41344
Buikbandages
B41345
Oedeemtapes
Incl.
lymftapes, curetapes, oedeemtapes,
kinesiotapes: smal, breed, huidkleurig,
gekleurd
B41346
Plaktapes
Incl.
silktapes, scheurbare tapes
B41348
Compressiematerialen, anders gespecificeerd
B41349
Compressiematerialen, niet gespecificeerd
B4135
Wondrandbescherming [09211203]
Incl.
zinkzalf, zoete olie
B4138
Verbandmaterialen, anders gespecificeerd
B4139
Verbandmaterialen, niet gespecificeerd
Afdichtmaterialen [092115]
Substanties om een plek of huid volledig af te sluiten
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B415

B416

B417

B418
B419

Huidbeschermingsmiddelen [092118]
Crèmes en andere stoffen om de huid te beschermen tegen of te herstellen
na huidbeschadigingen
Incl.
huidverzorgingsproducten
B4150
Zonneproducten [-]
Incl.
SPF (Sun Protection Factor), beschermingsfactor
B41500
Anti-zonnebrandcrèmes
B41501
Sunblocks
B41502
Aftersunproducten
B41508
Zonneproducten, anders gespecificeerd
B41509
Zonneproducten, niet gespecificeerd
B4151
Vaseline [-]
B4152
Crèmes [-]
B41520
Hydraterende crèmes
Incl.
vochtvasthoudende crèmes
B41521
Dag-/nachtcrèmes
B415210 Dagcrèmes
Incl.
gekleurde, getinte dagcrèmes,
dagcrèmes met
beschermingsfactor
B415211 Nachtcrèmes
Incl.
voedende crèmes
B415218 Dag-/nachtcrèmes, anders gespecificeerd
B415219 Dag-/nachtcrèmes, niet gespecificeerd
B41522
Anti-verouderingscrèmes
Incl.
anti-rimpelcrèmes, anti-agingcrèmes
B41523
Vochtvasthoudende handcrèmes
B41528
Crèmes, anders gespecificeerd
B41529
Crèmes, niet gespecificeerd
B4153
Acnepreparaten [-]
Excl.
camouflagesticks (A264) [-]
B41530
Acnecrèmes
B41531
Desinfecterende rollers
Incl.
desinfecterende deppers
B41538
Acnepreparaten, anders gespecificeerd
B41539
Acnepreparaten, niet gespecificeerd
B4154
pH-neutrale producten [-]
Incl.
pH-neutrale shampoo’s, pH-neutrale huidreinigers, pHneutrale crèmes
B4158
Huidbeschermingsmiddelen, anders gespecificeerd
B4159
Huidbeschermingsmiddelen, niet gespecificeerd
Hulpmiddelen ter afsluiting van huid [-]
B4160
Siliconenmateriaal
B41600
Siliconensheets
B41601
Siliconengels
B41608
Siliconenmateriaal, anders gespecificeerd
B41609
Siliconenmateriaal, niet gespecificeerd
B4161
Plastic folies
B4168
Hulpmiddelen ter afsluiting van huid, anders gespecificeerd
B4169
Hulpmiddelen ter afsluiting van huid, niet gespecificeerd
Kleefstofoplosmiddelen [092103]
Substanties om kleefstoffen te verwijderen
Incl.
olie
Middelen ter bescherming, reiniging, verweking, exfoliatie, genezing en
verdoving van huid, anders gespecificeerd
Middelen ter bescherming, reiniging, verweking, exfoliatie, genezing en
verdoving van huid, niet gespecificeerd
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B42

B43

B44

B48
B49

Hulpmiddelen voor hand- en voetverzorging [0936]
Hulpmiddelen die helpen bij het verzorgen van handen, vingernagels of de voeten,
tenen en teennagels
B420 Nagelborstels [093603]
Hulpmiddelen die worden gebruikt voor het schuren, schoonmaken en/of
polijsten van de nagels
B421 Nagelvijlen [093606]
Hulpmiddelen voor het vijlen van nagels
B422 Nagelscharen, -knippers en –tangen [093609]
Hulpmiddelen voor knippen of bijknippen van nagels
B428 Hulpmiddelen voor hand- en voetverzorging, anders gespecificeerd
B429 Hulpmiddelen voor hand- en voetverzorging, niet gespecificeerd
Hulpmiddelen voor gelaatsverzorging en huidverzorging [0945]
Hulpmiddelen die helpen bij het aanbrengen van make-up
B430 Scheerkwasten, scheermessen en scheerapparaten [094503]
Incl.
disposable, wegwerp scheermesjes
B431 Hulpmiddelen voor aanbrengen van make-up [094506]
Incl.
kwasten, sponsjes, latex sponsjes
Excl.
watten (B4132) [-]
B432 Spiegels [094509]
Incl.
vergrotende spiegel, handspiegel, muurspiegel, kledingspiegel
B438 Hulpmiddelen voor gelaatsverzorging en huidverzorging, anders
gespecificeerd
B439 Hulpmiddelen voor gelaatsverzorging en huidverzorging, niet
gespecificeerd
Hulpmiddelen voor haarverzorging [0939]
Hulpmiddelen voor het wassen en in model brengen van haar
B441 Kammen en borstels [093906]
Hulpmiddelen voor het verzorgen van het haar
B442 Haardrogers [093909]
Hulpmiddelen voor het drogen en in model brengen van het haar
Incl.
föhns
B448 Hulpmiddelen voor haarverzorging, anders gespecificeerd
B449 Hulpmiddelen voor haarverzorging, niet gespecificeerd
Hulpmiddelen voor baden / douchen / wassen en de verzorging van
huid(derivaten), anders gespecificeerd
Hulpmiddelen voor baden / douchen / wassen en de verzorging van
huid(derivaten), niet gespecificeerd

B6

Hulpmiddelen voor bepalen van fysieke en fysiologische eigenschappen van mens
[0948]
Excl. meetlinten (N100)
Excl. meetplanken (N101)
Excl. apparatuur / instrumenten voor vaststellen volume [N11]
B60
Lichaamsthermometers [094803]
Instrumenten om de lichaamstemperatuur te meten
B61
Personenweegschalen [094806]
Instrumenten om personen te wegen
B62
Hulpmiddelen voor meten van huidgeleiding [094809]
Instrumenten voor het meten van onder andere huiddikte, vochtgehalte en geleiding
B62
Biofeedbackapparaten voor zichtbaar maken van fysiologische activiteiten [-]
Apparaten die een hoorbaar, zichtbaar of tastbaar signaal geven in antwoord op een
specifieke fysieke of fysiologische activiteit
Incl.
apparaten zoals gebruikt bij psychotraining
B68
Hulpmiddelen voor bepalen van fysieke en fysiologische eigenschappen van
mens, anders gespecificeerd
B69
Hulpmiddelen voor bepalen van fysieke en fysiologische eigenschappen van
mens, niet gespecificeerd

B8

Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming, anders gespecificeerd
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B9

Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming, niet gespecificeerd

CH-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

5.2.9

C

HULPMIDDELEN VOOR MOBILITEIT VAN PERSONEN [12]

CO

Loophulpmiddelen en accessoires [-]
C00
Met één arm te bedienen hulpmiddelen [1203]
Loophulpmiddelen met een poot en een handvat
Incl.
wandelstokken, krukken
C01
Met beide armen te bedienen loophulpmiddelen [1206]
C010 Rollators [120606]
Loophulpmiddelen met twee of meer wielen en handvatten
C018 Met beide armen te bedienen loophulpmiddelen, anders gespecificeerd
C019 Met beide armen te bedienen loophulpmiddelen, niet gespecificeerd
C08
Loophulpmiddelen en accessoires, anders gespecificeerd
C09
Loophulpmiddelen en accessoires, niet gespecificeerd

C3

Rolstoelen en accessoires [-]

C8

Hulpmiddelen voor mobiliteit van personen, anders gespecificeerd

C9

Hulpmiddelen voor mobiliteit van personen, niet gespecificeerd
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D

HUISHOUDELIJKE HULPMIDDELEN [15]

D0

Hulpmiddelen voor bereiden van voedsel en drank [1503]
D00
Hulpmiddelen voor wegen en meten [150303]
Incl.
maatbekers en maatlepels
D01
Hulpmiddelen voor koken en braden [150318]
Incl.
koffie- en theezetapparaten
D02
Kookelementen [150321]
Incl.
magnetrons
D03
Koelkasten [150324]
D08
Hulpmiddelen voor bereiden van voedsel en drank, anders gespecificeerd
D09
Hulpmiddelen voor bereiden van voedsel en drank, niet gespecificeerd

D1

Hulpmiddelen voor afwassen [1506]
D10
Gootstenen (aanrechten, spoelbakken) [150606]
D11
Afdruiprekken [150609]
D12
Afvoerroosters en overlooppijpen [150612]
D13
Afwasmachines [150618]
D18
Hulpmiddelen voor afwassen, anders gespecificeerd
D19
Hulpmiddelen voor afwassen, niet gespecificeerd

D2

Hulpmiddelen voor schoonmaken van woningen [1512]
Excl. huishoudhandschoenen (B013) [090615]
D20
Stoffer en blik [151203]
D21
Borstels, sponzen, zemen, stofdoeken en dweilen [151206]
D210 Microvezeldoekjes [-]
D211 Kunststof borstels [-]
D212 Emmers [-]
D213 Moppen [-]
D214 Sopdoeken [-]
Incl.
schuurponsjes
D215 Theedoeken [-]
D218 Borstels, sponzen, zemen, stofdoeken en dweilen, anders
gespecificeerd
D219 Borstels, sponzen, zemen, stofdoeken en dweilen, niet gespecificeerd
D22
Stofzuigers [151209]
D23
Hulpmiddelen voor afvalverwerking [151227]
D230 Prullenbakken [-]
D231 Pedaalemmers met deksel en voetpedaal [-]
Incl.
afvalemmers
D232 Plastic zakken [-]
D233 Naaldcontainers [-]
D234 Vuilnisbakken [-]
D235 Wasmanden [-]
D236 Afvalbakjes [-]
Incl.
nierbekkens, van: metaal, karton, kunststof
D238 Hulpmiddelen voor afvalverwerking, anders gespecificeerd
D239 Hulpmiddelen voor afvalverwerking, niet gespecificeerd
D28
Hulpmiddelen voor schoonmaken van woningen, anders gespecificeerd
D29
Hulpmiddelen voor schoonmaken van woningen, niet gespecificeerd

D3

Hulpmiddelen voor maken en onderhouden van textiel [1515]
D30
Scharen [151521]
Excl.
nagelscharen, -knippers en -tangen (B422) [093609]
Excl.
snorrenscharen (T05)
D300 Huishoudscharen [-]
D301 Verbandscharen [-]
D308 Scharen, anders gespecificeerd
D309 Scharen, niet gespecificeerd
D31
Wasmachines [151533]
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D32
D33
D34
D38
D39

Wasknijpers [151539]
Hulpmiddelen voor drogen van kleren [151543]
Incl.
droogtrommels
Hulpmiddelen voor reinigen van schoenen [151548]
Incl.
deurmatten
Hulpmiddelen voor maken en onderhouden van textiel, anders gespecificeerd
Hulpmiddelen voor maken en onderhouden van textiel, niet gespecificeerd

D8

Huishoudelijke hulpmiddelen, anders gespecificeerd

D9

Huishoudelijke hulpmiddelen, niet gespecificeerd

CH-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

5.2.12

E

INRICHTINGSELEMENTEN EN AANPASSINGEN VAN WONINGEN EN ANDERE
GEBOUWEN [18]
Incl.
steunhulpmiddelen, zoals muurstangen, handsteunen, leuningen [1818]
Excl. inrichtingselementen en aanpassingen aan praktijkruimte huidtherapeut [K]

F

HULPMIDDELEN VOOR COMMUNICATIE EN INFORMATIE [22]
Hulpmiddelen die een persoon helpen met het ontvangen, zenden, maken en/of verwerken
van informatie in verschillende vormen
Incl.
hulpmiddelen voor lezen, schrijven, telefoneren, signaleren en alarmeren en indiceren

F0

Hulpmiddelen voor zien [2203]
Incl.
brillen, contactlenzen, loeps

F1

Hulpmiddelen voor horen [2206]
Hulpmiddelen die geluid versterken of vervormen voor een persoon met gehoorstoornissen
Incl.
hoortoestellen in of achter het oor gedragen, hoortoestellen door middel van stimulatie
via geïmplanteerde ontvangers (cochleair implantaat)

F2

Hulpmiddelen voor produceren van stemgeluid, voeren van gesprek en telefoneren [-]

F3

Hulpmiddelen voor alarmering, indicatie en signalering [2227]
Incl.
uurwerken, klokken, horloges, stopwatches, rookalarmering

F4

Hulpmiddelen voor omgaan met audio-, audiovisuele en videobestanden [2218]
Hulpmiddelen die het opslaan of bewerken ondersteunen van audiovisuele en
beeldinformatie
Incl.
beeld- en geluidsapparatuur, televisies en geluidsoverdrachtsapparatuur,
radiotoestellen, luidsprekers

F5

Hulpmiddelen voor tekenen, schrijven, rekenen en lezen [-]
F50
Hulpmiddelen voor tekenen en schrijven [2212]
Hulpmiddelen die iemand ondersteunen bij het overbrengen van informatie door het
maken van tekeningen, symbolen en taal
Incl.
pennen, potloden, software voor tekstverwerking
F51
Hulpmiddelen voor rekenen [2215]
Incl.
rekenmachines, software voor rekenen
F52
Hulpmiddelen voor lezen [2230]
F58
Hulpmiddelen voor tekenen, schrijven, rekenen en lezen, anders gespecificeerd
F59
Hulpmiddelen voor tekenen, schrijven, rekenen en lezen, niet gespecificeerd

F6

Computers, terminals en randapparatuur [-]
F60
Computers en terminals [2233]
Incl.
bureaucomputers (desktop), draagbare computers (laptop), PDA’s,
pinbetaalautomaten, webcams, software om te SMS-en, WAP, Outlook en emailen, accessoires voor computers en computernetwerken zoals externe
geheugens, modems, adapter en kabels, CD-ROM-spelers en -schrijvers
F61
Hulpmiddelen voor bediening en invoer van gegevens in computers [2236]
Incl.
toetsenborden, muizen en op muis lijkende hulpmiddelen
F62
Hulpmiddelen voor genereren van uitvoer van computers [2239]
Incl.
schermmonitoren, printers, plotters en versterkers, beeldschermen
F68
Computers, terminals en randapparatuur, anders gespecificeerd
F69
Computers, terminals en randapparatuur, niet gespecificeerd

F8

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, anders gespecificeerd

F9

Hulpmiddelen voor communicatie en informatie, niet gespecificeerd
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5.2.13

G

HULPMIDDELEN VOOR OMGAAN MET PRODUCTEN EN GOEDEREN [24]

G0

Hulpmiddelen voor aanbrengen van merken en voor identificatie
Incl.
teksten, symbolen en labels [240400]

G1

Hulpmiddelen voor omgaan met verpakkingen [2406]
G10
Hulpmiddelen voor openen van verpakkingen [240603]
Incl.
tubeknijpers
G18
Hulpmiddelen voor omgaan met verpakkingen, anders gespecificeerd
G19
Hulpmiddelen voor omgaan met verpakkingen, niet gespecificeerd

G2

Bedieningsinstrumenten [2409]
Hulpmiddelen voor ondersteuning in de bediening van apparatuur
Incl.
drukknoppen, vaste of draaibare handgrepen en knoppen, pedalen, schakelaars

G3

Hulpmiddelen ter ondersteuning en/of vervanging van armfunctie en/of handfunctie
en/of vingerfunctie [2418]
Incl.
statieven, bedieningsstokken, aanwijslampen, documenthouders

G4

Hulpmiddelen voor positionering [2424]
Incl.
voorraadbakken op een kantelstandaard, draaitafels met vakken, systemen om
voorwerpen in een bepaalde positie te houden of bewegen binnen handbereik, zoals
vaste, draaibare en glijdende, hef- en kantelsystemen, fixatiemateriaal, zuignappen,
(schroef)klemmen

G5

Hulpmiddelen voor dragen en vervoeren [2430]
Incl.
draaghulpmiddelen zoals dienbladen, bagage- en boodschappenwagentjes,
plateauwagens zoals tafels op wielen, autoaanhangwagens

G8

Hulpmiddelen voor omgaan met producten en goederen, anders gespecificeerd

G9

Hulpmiddelen voor omgaan met producten en goederen, niet gespecificeerd
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5.2.14

H

HULPMIDDELEN EN UITRUSTING VOOR VERBETEREN VAN MILIEU,
GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES [27]

H0

Hulpmiddelen voor verbeteren van milieu
H00
Hulpmiddelen voor klimaatbeheersing [270303]
Incl.
luchtbevochtigers, airconditioners
H01
Hulpmiddelen voor luchtzuivering [270306]
Incl.
rookafzuigers, luchtafzuigers
H08
Hulpmiddelen voor verbeteren van milieu, anders gespecificeerd
H09
Hulpmiddelen voor verbeteren van milieu, niet gespecificeerd

H8

Hulpmiddelen en uitrusting voor verbeteren van milieu, gereedschappen en machines,
anders gespecificeerd

H9

Hulpmiddelen en uitrusting voor verbeteren van milieu, gereedschappen en machines,
niet gespecificeerd

I

HULPMIDDELEN VOOR ONTSPANNING [30]
Incl.
spellen, speelgoed, hulpmiddelen of uitrusting die gebruikt wordt voor fysieke
inspanning en/of sport, muziekinstrumenten
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5.2.15

J

HULPMIDDELEN VOOR MEDISCHE BEHANDELING DOOR DE PERSOON ZELF [04]
Hulpmiddelen met als doel het verbeteren, monitoren (vastleggen) of handhaven van de
medische conditie van een persoon.
Excl. hulpmiddelen uitsluitend gebruikt door professionele zorgverlener [K t/m V]

J1

Hulpmiddelen ter ondersteuning van circulatie [0406]
Apparaten die de circulatie passief of actief ondersteunen door compressie
J10
Drukkleding gevuld met samengeperste lucht [040603]
Kleding gevuld met samengeperst gas of samengeperste lucht die helpt voorkomen
dat atmosferische druk de bloedcirculatie ongunstig beïnvloedt
Incl.
kledingstukken voor de armen, benen en andere lichaamsdelen
J11
Anti-oedeem kousen voor armen en benen en andere lichaamsdelen [040606]
Incl.
therapeutische elastische kous (TEK), steunkousen
J110
Anti-oedeem kousen voor armen [-]
Buisvormige elastische bandages voor armen voor het verminderen of
voorkomen van zwelling veroorzaakt door circulatieproblemen, lymfatische
aandoeningen, lipoedeem, bacteriële infecties, inflammatoire aandoeningen
en overige aandoeningen zoals post-traumatische zwelling en
inactiviteitsoedeem
J1100
Armkousen, drukklasse 1 [04060606]
Drukklasse 1 = 15 – 21 mm Hg
J11000
Armkousen, drukklasse 1, hand [0406060603]
Incl.
AC-kousen, AC1-kousen
J110000
Rondbrei-confectie [040606060303]
J110001
Rondbrei-maatwerk [040606060306]
J110002
Vlakbrei-confectie [040606060309]
J110003
Vlakbrei-maatwerk [040606060312]
J110008
Armkousen, drukklasse 1, hand, anders
gespecificeerd
J110009
Armkousen, drukklasse 1, hand, niet
gespecificeerd
J11001
Armkousen, drukklasse 1, hand + arm [0406060606]
Incl.
AG-kousen
J110010
Rondbrei-confectie [040606060603]
J110011
Rondbrei-maatwerk [040606060606]
J110012
Vlakbrei-confectie [040606060609]
J110013
Vlakbrei-maatwerk [040606060612]
J110018
Armkousen, drukklasse 1, hand + arm,
anders gespecificeerd
J110019
Armkousen, drukklasse 1, hand + arm, niet
gespecificeerd
J11002
Armkousen, drukklasse 1, hand + arm + schouder
[0406060609]
J110020
Rondbrei-confectie [040606060903]
J110021
Rondbrei-maatwerk [040606060906]
J110022
Vlakbrei-confectie [040606060909]
J110023
Vlakbrei-maatwerk [040606060912]
J110028
Armkousen, drukklasse 1, hand + arm +
schouder, anders gespecificeerd
J110029
Armkousen, drukklasse 1, hand + arm +
schouder, niet gespecificeerd
Voor de klassen J11000 t/m J11002
1e extra code voor duim en vingers
0
Met duim, zonder vingers
1
Met duim, met open vingers
2
Met duim, met gesloten vingers
8
Duim en vingers, anders gespecificeerd
9
Duim en vingers, niet gespecificeerd
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J11003

J1101
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Armkousen, drukklasse 1, arm [0406060612]
Incl.
CG-kousen
J110030
Rondbrei-confectie [040606061203]
J110031
Rondbrei-maatwerk [040606061206]
J110032
Vlakbrei-confectie [040606061209]
J110033
Vlakbrei-maatwerk [040606061212]
J110038
Armkousen, drukklasse 1, arm, anders
gespecificeerd
J110039
Armkousen, drukklasse 1, arm, niet
gespecificeerd
J11004
Armkousen, drukklasse 1, arm + schouder
[0406060615]
J110040
Rondbrei-confectie [040606061503]
J110041
Rondbrei-maatwerk [040606061506]
J110042
Vlakbrei-confectie [040606061509]
J110043
Vlakbrei-maatwerk [040606061512]
J110048
Armkousen, drukklasse 1, arm + schouder,
anders gespecificeerd
J110049
Armkousen, drukklasse 1, arm + schouder,
niet gespecificeerd
J11008
Armkousen, drukklasse 1, anders gespecificeerd
J11009
Armkousen, drukklasse 1, niet gespecificeerd
Armkousen, drukklasse 2 [04060609]
Drukklasse 2 = 23 – 32 mm Hg
J11010
Armkousen, drukklasse 2, hand [0406060903]
Incl.
AC-kousen, AC1-kousen
J110100
Rondbrei-confectie [04060606090303]
J110101
Rondbrei-maatwerk [04060606090306]
J110102
Vlakbrei-confectie [040606060903909]
J110103
Vlakbrei-maatwerk [04060606090312]
J110108
Armkousen, drukklasse 2, hand, anders
gespecificeerd
J110109
Armkousen, drukklasse 2, hand, niet
gespecificeerd
J11011
Armkousen, drukklasse 2, hand + arm
[0406060906]
Incl.
AG-kousen
J110110
Rondbrei-confectie [040606090603]
J110111
Rondbrei-maatwerk [040606090606]
J110112
Vlakbrei-confectie [040606090609]
J110113
Vlakbrei-maatwerk [040606090612]
J110118
Armkousen, drukklasse 2, hand + arm,
anders gespecificeerd
J110119
Armkousen, drukklasse 2, hand + arm, niet
gespecificeerd
J11012
Armkousen, drukklasse 2, hand + arm + schouder
[0406060909]
J110120
Rondbrei-confectie [040606090903]
J110121
Rondbrei-maatwerk [040606090906]
J110122
Vlakbrei-confectie [040606090909]
J110123
Vlakbrei-maatwerk [040606090912]
J110128
Armkousen, drukklasse 2, hand + arm +
schouder, anders gespecificeerd
J110129
Armkousen, drukklasse 2, hand + arm +
schouder, niet gespecificeerd
Voor de klassen J11010 t/m J11012
1e extra code voor duim en vingers
0
Met duim, zonder vingers
1
Met duim, met open vingers
2
Met duim, met gesloten vingers

5.2.17

J11O2
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8
Duim en vingers, anders gespecificeerd
9
Duim en vingers, niet gespecificeerd
J11O13
Armkousen, drukklasse 2, arm [0406060912]
Incl.
CG-kousen
J11O130 Rondbrei-confectie [040606091203]
J11O131 Rondbrei-maatwerk [040606091206]
J11O132 Vlakbrei-confectie [040606091209]
J11O133 Vlakbrei-maatwerk [040606091212]
J11O138 Armkousen, drukklasse 2, arm, anders
gespecificeerd
J11O139 Armkousen, drukklasse 2, arm, niet
gespecificeerd
J11O14
Armkousen, drukklasse 2, arm + schouder
[0406060915]
J11O140 Rondbrei-confectie [040606091503]
J11O141 Rondbrei-maatwerk [040606091506]
J11O142 Vlakbrei-confectie [040606091509]
J11O143 Vlakbrei-maatwerk [040606091512]
J11O148 Armkousen, drukklasse 2, arm + schouder,
anders gespecificeerd
J11O149 Armkousen, drukklasse 2, arm + schouder,
niet gespecificeerd
J11O18
Armkousen, drukklasse 2, anders gespecificeerd
J11O19
Armkousen, drukklasse 2, niet gespecificeerd
Armkousen, drukklasse 3 [04060612]
Drukklasse 3 = 34 – 46 mm Hg
J11020
Armkousen, drukklasse 3, hand [0406061203]
Incl.
AC-kous, AC1-kous
J11O200 Rondbrei-confectie [040606120303]
J11O201 Rondbrei-maatwerk [040606120306]
J11O202 Vlakbrei-confectie [040606120309]
J11O203 Vlakbrei-maatwerk [040606120312]
J11O208 Armkousen, drukklasse 3, hand, anders
gespecificeerd
J11O209 Armkousen, drukklasse 3, hand, niet
gespecificeerd
J11O21
Armkousen, drukklasse 3, hand + arm
[0406061206]
Incl.
AG-kousen
J11O210 Rondbrei-confectie [040606120603]
J11O211 Rondbrei-maatwerk [040606120606]
J11O212 Vlakbrei-confectie [040606120609]
J11O213 Vlakbrei-maatwerk [040606120612]
J11O218 Armkousen, drukklasse 3, hand + arm,
anders gespecificeerd
J11O219 Armkousen, drukklasse 3, hand + arm, niet
gespecificeerd
J11O22
Armkousen, drukklasse 3, hand + arm + schouder
[0406061209]
J11O220 Rondbrei-confectie [040606120903]
J11O221 Rondbrei-maatwerk [040606120906]
J11O222 Vlakbrei-confectie [040606120909]
J11O223 Vlakbrei-maatwerk [040606120912]
J11O228 Armkousen, drukklasse 3, hand + arm +
schouder, anders gespecificeerd
J11O229 Armkousen, drukklasse 3, hand + arm +
schouder, niet gespecificeerd
Voor de klassen J11020 t/m J11022
1e extra code voor duim en vingers
0
Met duim, zonder vingers

5.2.18

J111

1
Met duim, met open vingers
2
Met duim, met gesloten vingers
8
Duim en vingers, anders gespecificeerd
9
Duim en vingers, niet gespecificeerd
J11023
Armkousen, drukklasse 3, arm [0406061212]
Incl.
CG-kousen
J110230
Rondbrei-confectie [040606121203]
J110231
Rondbrei-maatwerk [040606121206]
J110232
Vlakbrei-confectie [040606121209]
J110233
Vlakbrei-maatwerk [040606121212]
J110238
Armkousen, drukklasse 3, arm, anders
gespecificeerd
J110239
Armkousen, drukklasse 3, arm, niet
gespecificeerd
J11024
Armkousen, drukklasse 3, arm + schouder
[0406061215]
J110240
Rondbrei-confectie [040606121503]
J110241
Rondbrei-maatwerk [040606121506]
J110242
Vlakbrei-confectie [040606121509]
J110243
Vlakbrei-maatwerk [040606121512]
J110248
Armkousen, drukklasse 3, arm + schouder,
anders gespecificeerd
J110249
Armkousen, drukklasse 3, arm + schouder,
niet gespecificeerd
J11028
Armkousen, drukklasse 3, anders gespecificeerd
J11029
Armkousen, drukklasse 3, niet gespecificeerd
J1108
Anti-oedeem kousen voor armen, anders gespecificeerd
J1109
Anti-oedeem kousen voor amen, niet gespecificeerd
Anti-oedeem kousen voor benen [-]
Buisvormige elastische bandages voor benen voor het verminderen of
voorkomen van zwelling veroorzaakt door circulatieproblemen, lymfatische
aandoeningen, lipoedeem, bacteriële infecties, inflammatoire aandoeningen
en overige aandoeningen zoals diabetes mellitus, post-traumatische zwelling,
inactiviteitsoedeem en staande beroepen
J1110
Beenkousen, drukklasse 1 [04060618]
Drukklasse 1= 15 - 21 mm Hg
J11100
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen [0406061818]
Incl.
AD-kousen, kniekousen
J111000
Rondbrei-confectie [040606181803]
J111001
Rondbrei-maatwerk [040606181806]
J111002
Vlakbrei-confectie [040606181809]
J111003
Vlakbrei-maatwerk [040606181812]
J111008
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen,
anders gespecificeerd
J111009
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen, niet
gespecificeerd
J11101
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen + half
bovenbeen [0406061821]
Incl.
AF-kousen, dijbeenkousen
J111010
Rondbrei-confectie [040606182103]
J111011
Rondbrei-maatwerk [040606182106]
J111012
Vlakbrei-confectie [040606182109]
J111013
Vlakbrei-maatwerk [040606182112]
J111018
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen +
half bovenbeen, anders gespecificeerd
J111019
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen +
half bovenbeen, niet gespecificeerd
J11102
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen + heel
bovenbeen [0406061824]
Incl.
AG-kousen, lieskousen
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J111020
J111021
J111022
J111023
J111028

J11103

J11104

J11105
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Rondbrei-confectie [040606182403]
Rondbrei-maatwerk [040606182406]
Vlakbrei-confectie [040606182409]
Vlakbrei-maatwerk [040606182412]
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen +
heel bovenbeen, anders gespecificeerd
J111029
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen +
heel bovenbeen, niet gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen + heel
bovenbeen + heup/broek [0406061827]
Incl.
AT-kousen, panty’s, AT/U-kousen,
zwangerschapspanty’s, ATM, AGH (AG
met heupbevestiging)
J111030
Rondbrei-confectie [040606182703]
J111031
Rondbrei-maatwerk [040606182706]
J111032
Vlakbrei-confectie [040606182709]
J111033
Vlakbrei-maatwerk [040606182712]
J111038
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen +
heel bovenbeen + heup/broek, anders
gespecificeerd
J111039
Beenkousen, drukklasse 1, onderbeen +
heel bovenbeen + heup/broek, niet
gespecificeerd
Voor klassen J11100 t/m J11103
e
1 extra code voor teenstuk
0
Open teenstuk
1
Gesloten teenstuk
8
Teenstuk, anders gespecificeerd
9
Teenstuk, niet gespecificeerd
e
2 extra code voor voorvoet
0
Schuine voorvoet
1
Rechte voorvoet
8
Voorvoet, anders gespecificeerd
9
Voorvoet, niet gespecificeerd
e
3 extra code voor teenkapje
0
Teenkapje met gesloten tenen
1
Teenkapje met open tenen
8
Teenkapje, anders gespecificeerd
9
Teenkapje, gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 1, half bovenbeen
[0406061830]
Incl.
DF-kous
J111040
Rondbrei-confectie [040606183003]
J111041
Rondbrei-maatwerk [040606183006]
J111042
Vlakbrei-confectie [040606183009]
J111043
Vlakbrei-maatwerk [040606183012]
J111048
Beenkousen, drukklasse 1, half
bovenbeen, anders gespecificeerd
J111049
Beenkousen, drukklasse 1, half
bovenbeen, niet gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 1, heel bovenbeen
[0406061833]
Incl.
DG-kousen
J111050
Rondbrei-confectie [040606183303]
J111051
Rondbrei-maatwerk [040606183306]
J111052
Vlakbrei-confectie [040606183309]
J111053
Vlakbrei-maatwerk [040606183312]
J111058
Beenkousen, drukklasse 1, heel
bovenbeen, anders gespecificeerd

5.2.20

J111059

J1111
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Beenkousen, drukklasse 1, heel
bovenbeen, niet gespecificeerd
J11106
Beenkousen, drukklasse 1, heel bovenbeen +
heup/broek [0406061836]
Incl.
fietsbroeken
J111060
Rondbrei-confectie [040606183603]
J111061
Rondbrei-maatwerk [040606183606]
J111062
Vlakbrei-confectie [040606183609]
J111063
Vlakbrei-maatwerk [040606183612]
J111068
Beenkousen, drukklasse 1, heel
bovenbeen + heup/broek, anders
gespecificeerd
J111069
Beenkousen, drukklasse 1, heel
bovenbeen + heup/broek, niet
gespecificeerd
J11108
Beenkousen, drukklasse 1, anders gespecificeerd
J11109
Beenkousen, drukklasse 1, niet gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 2 [04060621]
Drukklasse 2 = 23 – 32 mm Hg
J11110
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen [0406062118]
Incl.
AD-kousen, kniekousen
J111100
Rondbrei-confectie [040606211803]
J111101
Rondbrei-maatwerk [040606211806]
J111102
Vlakbrei-confectie [040606211809]
J111103
Vlakbrei-maatwerk [040606211812]
J111108
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen,
anders gespecificeerd
J111109
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen, niet
gespecificeerd
J11111
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen + half
bovenbeen [0406062121]
Incl.
AF-kousen, dijbeenkousen
J111110
Rondbrei-confectie [040606212103]
J111111
Rondbrei-maatwerk [040606212106]
J111112
Vlakbrei-confectie [040606212109]
J111113
Vlakbrei-maatwerk [040606212112]
J111118
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen +
half bovenbeen, anders gespecificeerd
J111119
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen +
half bovenbeen, niet gespecificeerd
J11112
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen + heel
bovenbeen [0406062124]
Incl.
AG-kousen, lieskousen
J111120
Rondbrei-confectie [040606212403]
J111121
Rondbrei-maatwerk [040606212406]
J111122
Vlakbrei-confectie [040606212409]
J111123
Vlakbrei-maatwerk [040606212412]
J111128
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen +
heel bovenbeen, anders gespecificeerd
J111129
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen +
heel bovenbeen, niet gespecificeerd
J11113
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen + heel
bovenbeen + heup/broek [0406062127]
Incl.
AT-kousen, AT/U-kousen,
zwangerschapspanty’s
J111130
Rondbrei-confectie [040606212703]
J111131
Rondbrei-maatwerk [040606212706]
J111132
Vlakbrei-confectie [040606212709]
J111133
Vlakbrei-maatwerk [040606212712]

5.2.21

J111138

J1112
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Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen +
heel bovenbeen + heup/broek, anders
gespecificeerd
J111139
Beenkousen, drukklasse 2, onderbeen +
heel bovenbeen + heup/broek, niet
gespecificeerd
Voor klassen J11110 t/m J11113
1e extra code voor teenstuk
0
Open teenstuk
1
Gesloten teenstuk
8
Teenstuk, anders gespecificeerd
9
Teenstuk, niet gespecificeerd
2e extra code voor voorvoet
0
Schuine voorvoet
1
Rechte voorvoet
8
Voorvoet, anders gespecificeerd
9
Voorvoet, niet gespecificeerd
e
3 extra code voor teenkapje
0
Teenkapje met gesloten tenen
1
Teenkapje met open tenen
8
Teenkapje, anders gespecificeerd
9
Teenkapje, gespecificeerd
J11114
Beenkousen, drukklasse 2, half bovenbeen
[0406062130]
Incl.
DF-kousen
J111140
Rondbrei-confectie [040606213003]
J111141
Rondbrei-maatwerk [040606213006]
J111142
Vlakbrei-confectie [040606213009]
J111143
Vlakbrei-maatwerk [040606213012]
J111148
Beenkousen, drukklasse 2, half
bovenbeen, anders gespecificeerd
J111149
Beenkousen, drukklasse 2, half
bovenbeen, niet gespecificeerd
J11115
Beenkousen, drukklasse 2, heel bovenbeen
[0406062133]
Incl.
DG-kousen
J111150
Rondbrei-confectie [040606213303]
J111151
Rondbrei-maatwerk [040606213306]
J111152
Vlakbrei-confectie [040606213309]
J111153
Vlakbrei-maatwerk [040606213312]
J111158
Beenkousen, drukklasse 2, heel
bovenbeen, anders gespecificeerd
J111159
Beenkousen, drukklasse 2, heel
bovenbeen, niet gespecificeerd
J11116
Beenkousen, drukklasse 2, heel bovenbeen +
heup/broek [0406062136]
Incl.
fietsbroeken
J111160
Rondbrei-confectie [040606213603]
J111161
Rondbrei-maatwerk [040606213606]
J111162
Vlakbrei-confectie [040606213609]
J111163
Vlakbrei-maatwerk [040606213612]
J111168
Beenkousen, drukklasse 2, heel
bovenbeen + heup/broek, anders
gespecificeerd
J111169
Beenkousen, drukklasse 2, heel
bovenbeen + heup/broek, niet
gespecificeerd
J11118
Beenkousen, drukklasse 2, anders gespecificeerd
J11119
Beenkousen, drukklasse 2, niet gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 3 [04060624]

5.2.22

Drukklasse 3 = 34 – 46 mm Hg
J11120
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen [0406062418]
Incl.
AD-kousen, kniekousen
J111200
Rondbrei-confectie [040606241803]
J111201
Rondbrei-maatwerk [040606241806]
J111202
Vlakbrei-confectie [040606241809]
J111203
Vlakbrei-maatwerk [040606241812]
J111208
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen,
anders gespecificeerd
J111209
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen, niet
gespecificeerd
J11121
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen + half
bovenbeen [040606242100]
Incl.
AF-kousen, dijbeenkousen
J111210
Rondbrei-confectie [040606242103]
J111211
Rondbrei-maatwerk [040606242106]
J111212
Vlakbrei-confectie [040606242109]
J111213
Vlakbrei-maatwerk [040606242112]
J111218
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen +
half bovenbeen, anders gespecificeerd
J111219
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen +
half bovenbeen, niet gespecificeerd
J11122
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen + heel
bovenbeen [0406062424]
Incl.
AG-kousen, lieskousen
J111220
Rondbrei-confectie [040606242403]
J111221
Rondbrei-maatwerk [040606242406]
J111222
Vlakbrei-confectie [040606242409]
J111223
Vlakbrei-maatwerk [040606242412]
J111228
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen +
heel bovenbeen, anders gespecificeerd
J111229
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen +
heel bovenbeen, niet gespecificeerd
J11123
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen + heel
bovenbeen + heup/broek [0406062427]
Incl.
AT-kousen, panty’s, AT/U-kousen,
zwangerschapspanty’s
J111230
Rondbrei-confectie [040606242703]
J111231
Rondbrei-maatwerk [040606242706]
J111232
Vlakbrei-confectie [040606242709]
J111233
Vlakbrei-maatwerk [040606242712]
J111238
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen +
heel bovenbeen + heup/broek, anders
gespecificeerd
J111239
Beenkousen, drukklasse 3, onderbeen +
heel bovenbeen + heup/broek, niet
gespecificeerd
Voor klassen J11120 t/m J11123
1e extra code voor teenstuk
0
Open teenstuk
1
Gesloten teenstuk
8
Teenstuk, anders gespecificeerd
9
Teenstuk, niet gespecificeerd
2e extra code voor voorvoet
0
Schuine voorvoet
1
Rechte voorvoet
8
Voorvoet, anders gespecificeerd
9
Voorvoet, niet gespecificeerd
e
3 extra code voor teenkapje
0
Teenkapje met gesloten tenen
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J1113

CH-huidtherapie – NVH/NPi, 2007

1
Teenkapje met open tenen
8
Teenkapje, anders gespecificeerd
9
Teenkapje, gespecificeerd
J11124
Beenkousen, drukklasse 3, half bovenbeen
[0406062430]
Incl.
DF-kousen
J111240
Rondbrei-confectie [040606243003]
J111241
Rondbrei-maatwerk [040606243006]
J111242
Vlakbrei-confectie [040606243009]
J111243
Vlakbrei-maatwerk [040606243012]
J111248
Beenkousen, drukklasse 3, half
bovenbeen, anders gespecificeerd
J111249
Beenkousen, drukklasse 3, half
bovenbeen, niet gespecificeerd
J11125
Beenkousen, drukklasse 3, heel bovenbeen
[0406062433]
Incl.
DG-kousen
J111250
Rondbrei-confectie [040606243303]
J111251
Rondbrei-maatwerk [040606243306]
J111252
Vlakbrei-confectie [040606243309]
J111253
Vlakbrei-maatwerk [040606243312]
J111258
Beenkousen, drukklasse 3, heel
bovenbeen, anders gespecificeerd
J111259
Beenkousen, drukklasse 3, heel
bovenbeen, niet gespecificeerd
J11126
Beenkousen, drukklasse 3, heel bovenbeen +
heup/broek [0406062436]
Incl.
fietsbroeken
J111260
Rondbrei-confectie [040606243603]
J111261
Rondbrei-maatwerk [040606243606]
J111262
Vlakbrei-confectie [040606243609]
J111263
Vlakbrei-maatwerk [040606243612]
J111268
Beenkousen, drukklasse 3, heel
bovenbeen + heup/broek, anders
gespecificeerd
J111269
Beenkousen, drukklasse 3, heel
bovenbeen + heup/broek, niet
gespecificeerd
J11128
Beenkousen, drukklasse 3, anders gespecificeerd
J11129
Beenkousen, drukklasse 3, niet gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 4 [04060627]
Drukklasse 4 = > 49 mm Hg
J11130
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen [0406062718]
Incl.
AD-kousen, kniekousen
J111300
Rondbrei-confectie [040606271803]
J111301
Rondbrei-maatwerk [040606271806]
J111302
Vlakbrei-confectie [040606271809]
J111303
Vlakbrei-maatwerk [040606271812]
J111308
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen,
anders gespecificeerd
J111309
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen, niet
gespecificeerd
J11131
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen + half
bovenbeen [0406062721]
Incl.
AF-kousen, dijbeenkousen
J111310
Rondbrei-confectie [040606272103]
J111311
Rondbrei-maatwerk [040606272106]
J111312
Vlakbrei-confectie [040606272109]
J111313
Vlakbrei-maatwerk [040606272112]

5.2.24

J111318

J11132

J11133

J11134

J11135
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Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen +
half bovenbeen, anders gespecificeerd
J111319
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen +
half bovenbeen, niet gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen + heel
bovenbeen [0406062724]
Incl.
AG-kousen, lieskousen
J111320
Rondbrei-confectie [040606272403]
J111321
Rondbrei-maatwerk [040606272406]
J111322
Vlakbrei-confectie [040606272409]
J111323
Vlakbrei-maatwerk [040606272412]
J111328
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen +
heel bovenbeen, anders gespecificeerd
J111329
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen +
heel bovenbeen, niet gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen + heel
bovenbeen + heup/broek [0406062727]
Incl.
AT-kousen, panty’s, AT/U-kousen,
zwangerschapspanty’s
J111330
Rondbrei-confectie [040606272703]
J111331
Rondbrei-maatwerk [040606272706]
J111332
Vlakbrei-confectie [040606272709]
J111333
Vlakbrei-maatwerk [040606272712]
J111338
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen +
heel bovenbeen + heup/broek, anders
gespecificeerd
J111339
Beenkousen, drukklasse 4, onderbeen +
heel bovenbeen + heup/broek, niet
gespecificeerd
Voor klassen J11130 t/m J11133
e
1 extra code voor teenstuk
0
Open teenstuk
1
Gesloten teenstuk
8
Teenstuk, anders gespecificeerd
9
Teenstuk, niet gespecificeerd
e
2 extra code voor voorvoet
0
Schuine voorvoet
1
Rechte voorvoet
8
Voorvoet, anders gespecificeerd
9
Voorvoet, niet gespecificeerd
e
3 extra code voor teenkapje
0
Teenkapje met gesloten tenen
1
Teenkapje met open tenen
8
Teenkapje, anders gespecificeerd
9
Teenkapje, gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 4, half bovenbeen
[0406062730]
Incl.
DF-kousen
J111340
Rondbrei-confectie [040606273003]
J111341
Rondbrei-maatwerk [040606273006]
J111342
Vlakbrei-confectie [040606273009]
J111343
Vlakbrei-maatwerk [040606273012]
J111348
Beenkousen, drukklasse 4, half
bovenbeen, anders gespecificeerd
J111349
Beenkousen, drukklasse 4, half
bovenbeen, niet gespecificeerd
Beenkousen, drukklasse 4, heel bovenbeen
[0406062733]
Incl.
DG-kousen
J111350
Rondbrei-confectie [040606273303]

5.2.25

J111351
J111352
J111353
J111358

J112

J113

Rondbrei-maatwerk [040606273306]
Vlakbrei-confectie [040606273309]
Vlakbrei-maatwerk [040606273312]
Beenkousen, drukklasse 4, heel
bovenbeen, anders gespecificeerd
J111359
Beenkousen, drukklasse 4, heel
bovenbeen, niet gespecificeerd
J11136
Beenkousen, drukklasse 4, heel bovenbeen +
heup/broek [0406062736]
Incl.
fietsbroeken
J111360
Rondbrei-confectie [040606273603]
J111361
Rondbrei-maatwerk [040606273606]
J111362
Vlakbrei-confectie [040606273609]
J111363
Vlakbrei-maatwerk [040606273612]
J111368
Beenkousen, drukklasse 4, heel
bovenbeen + heup/broek, anders
gespecificeerd
J111369
Beenkousen, drukklasse 4, heel
bovenbeen + heup/broek, niet
gespecificeerd
J11138
Beenkousen, drukklasse 4, anders gespecificeerd
J11139
Beenkousen, drukklasse 4, niet gespecificeerd
J1118
Anti-oedeem kousen voor benen, anders gespecificeerd
J1119
Anti-oedeem kousen voor benen, niet gespecificeerd
Voor de klassen J11000 t/m J11002, J11010 t/m J11012, J11020 t/m J11022;
e
2 extra code
Voor de klassen J11003 t/m J11009, J11013 t/m J11019, J11023 t/m J11029,
J11104 t/m J11109, J11114 t/m J11119, J11124 t/m J11129, J11134 t/m
e
J11139 ; 1 extra code
Voor de klassen J11100 t/m J11103, J11110 t/m J11113, J11120 t/m J11123,
e
J11130 t/m J11133; 3 extra code
extra code voor materiaal
0
Natuurrubber
1
Kunstrubber
2
Katoen
3
Zijde
4
Synthetisch materiaal
8
Materiaal, anders gespecificeerd
9
Materiaal, niet gespecificeerd
Anti-oedeemkousen voor andere lichaamsdelen [-]
J1120
Heup/broek, drukklasse 1
J1121
Heup/broek, drukklasse 2
J1122
Heup/broek, drukklasse 3
J1123
Heup/broek, drukklasse 4
J1128
Anti-oedeemkousen voor andere lichaamsdelen, anders
gespecificeerd
J1129
Anti-oedeemkousen voor andere lichaamsdelen, niet
gespecificeerd
Componenten en accessoires anti-oedeem kousen voor armen en benen
[040606890000] [-]
Excl.
huidlijm (J762) [04902109]
J1130
Inbreistuk anti-oedeemkousen
Incl.
Markeringen
J11300
Extra ruimte wreef
J11301
Extra ruimte knie
J11302
Extra ruimte heup
J11303
Extra ruimte elleboog
J11304
Extra ruimte buik (geen ATM of ATU)
J11305
Schouderkap (CG1)
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J11308

J12

J13

J18
J19
J2

Inbreistuk anti-oedeem kousen, anders
gespecificeerd
J11309
Inbreistuk anti-oedeem kousen, niet gespecificeerd
J1131
Siliconenboord
J11310
Siliconenboord smal
J11311
Siliconenboord breed
J11318
Siliconenboord, anders gespecificeerd
J11319
Siliconenboord, niet gespecificeerd
Voor klasse 1131
e
1 extra code voor reliëf
0
Glad
1
Slinger
2
Nop
8
Reliëf, anders gespecificeerd
9
Reliëf, niet gespecificeerd
J1138
Componenten en accessoires anti-oedeem kousen voor armen
en benen, anders gespecificeerd
J1139
Componenten en accessoires anti-oedeem kousen voor armen
en benen, niet gespecificeerd
J118
Anti-oedeem kousen voor armen en benen en andere lichaamsdelen,
anders gespecificeerd
J119
Anti-oedeem kousen voor armen en benen en andere lichaamsdelen,
niet gespecificeerd
Anti-trombose kousen voor armen en benen [040690]
J120
Anti-trombose kousen voor armen [04069003]
J121
Anti-trombose kousen voor benen [04069006]
J128
Anti-trombose kousen voor armen en benen, anders gespecificeerd
J129
Anti-trombose kousen voor armen en benen, niet gespecificeerd
Accessoires bij anti-oedeemkousen voor armen en benen en andere
lichaamsdelen[-]
Excl. ritssluitingen, klittenbanden, veters (B005) [090348]
Excl. pelotten (B41342)
Excl. lymfpads (B41343)
Excl. huidlijm (J762) [04902109]
J130
Pelottezakjes
J131
Schouderriemen
J132
Heupbevestigingen
J133
BH-bevestigingen
J134
Knoopsluitingen
J138
Accessoires bij anti-oedeemkousen voor armen en benen en andere
lichaamsdelen, anders gespecificeerd
J139
Accessoires bij anti-oedeemkousen voor armen en benen en andere
lichaamsdelen, niet gespecificeerd
Hulpmiddelen ter ondersteuning van circulatie, anders gespecificeerd
Hulpmiddelen ter ondersteuning van circulatie, niet gespecificeerd

Hulpmiddelen voor lichtbehandeling [0409]
Excl. Infraroodlampen (IR) (J40) [043003]
J20
Ultraviolet-A-lampen (UVA) [040904]
Apparaten die een straling verzorgen in het frequentiegebied van 315 tot 400 nm
Incl.
PUVA-therapie
J21
Selectieve Ultraviolet Phototherapy (SUP) en Ultraviolet-B lampen (UVB)
[040906]
Apparaten die een straling verzorgen in het frequentiegebied van 280 tot 315 nm
Incl.
Balneofototherapie
J22
Hoogtezonbrillen [040909]
Hulpmiddelen voor het beschermen van de ogen tegen ultraviolette stralen
Excl. hulpmiddelen voor bescherming van oog en gelaat (B010) [090606]
J28
Hulpmiddelen voor lichtbehandeling, anders gespecificeerd
J29
Hulpmiddelen voor lichtbehandeling, niet gespecificeerd
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5.2.27

J3

Stimulatoren [0427]
Hulpmiddelen voor het doen toenemen, doen afnemen of stabiliseren van lichamelijke functies
J30
Stimulatoren voor pijnverlichting [042706]
Uitrusting die veranderingen in de zenuwgevoeligheid bewerkstelligt en daarmee de
gewaarwording van fysieke pijn vermindert.
Incl.
TENS-apparatur
J31
Hulpmiddelen voor zintuiglijke waarneming [042718]
Apparaten die de zintuigen stimuleren
J32
Vibratoren
J38
Stimulatoren, anders gespecificeerd
J39
Stimulatoren, niet gespecificeerd

J4

Hulpmiddelen voor warmte- of koudebehandeling [0430]
Apparaten en elementen die voor therapeutische doeleinden warmte of koude opwekken
J40
Hulpmiddelen die het lichaam of een deel van het lichaam voor therapeutische
doeleinden verwarmen [043003]
Incl.
infraroodlampen, voorverwarmde kussens, warme compressen
J41
Hulpmiddelen die het lichaam of een deel van het lichaam voor therapeutische
doeleinden afkoelen [043006]
Incl.
coldpacks, ijsblokjes, waaiers, ventilatoren, koelgel, cryospray
J42
Hulpmiddelen die het lichaam of een deel van het lichaam voor therapeutische
doeleinden zowel kunnen verwarmen als afkoelen [043009]
J48
Hulpmiddelen voor warmte- of koudebehandeling, anders gespecificeerd
J49
Hulpmiddelen voor warmte- of koudebehandeling, niet gespecificeerd

J5

Hulpmiddelen ter voorkoming van drukplekken (antidecubitus) [0433]
Hulpmiddelen die de druk verminderen op delen of het hele lichaam om drukplekken te
voorkomen
J50
Zitkussens en onderleggers ter voorkoming van drukplekken [043303]
J51
Rugkussens en rugvullingen ter voorkoming van drukplekken [043304]
J52
Matrassen en matrasovertrekken ter voorkoming van drukplekken [043306]
J53
Speciale uitrusting voor preventie van decubitus [043009]
Uitrusting voor de beoordeling van of waarschuwing van bovenmatige druk op delen
van het lichaam.
Incl.
antidecubitusalarmsystemen
J58
Hulpmiddelen ter voorkoming van drukplekken (antidecubitus), anders
gespecificeerd
J59
Hulpmiddelen ter voorkoming van drukplekken (antidecubitus), niet
gespecificeerd

J6

Hulpmiddelen voor oefenen van beweging, kracht en evenwicht [0448]
J60
Hulpmiddelen voor positioneren van lichaam tijdens behandeling [044827]
Uitrusting voor het ondersteunen van een persoon in de juiste houding ter bevordering
van de therapie en behandeling.
Incl.
nekrollen, knierollen, onderrugkussens
J68
Hulpmiddelen voor oefenen van beweging, kracht en evenwicht, anders
gespecificeerd
J69
Hulpmiddelen voor oefenen van beweging, kracht en evenwicht, niet
gespecificeerd

J7

Producten voor wondbehandeling [0490]
Hulpmiddelen voor verzorging van een wond: een wond is een verbreking van de continuïteit
van het weefsel
J70
Vochtabsorberende producten voor wondbehandeling [049003]
J700 Weinig vochtabsorberende producten voor wondbehandeling
[04900303]
J7000
Weinig vochtabsorberende producten voor wondbehandeling
met kleeflaag en/of kleefrand [0490030303]
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J70000

J701

J702

Weinig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling met kleeflaag en/of kleefrand,
voorzien van “niet-verklevende wondcontactlaag”
[049003030303]
J70001
Weinig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling met kleeflaag en/of kleefrand,
niet voorzien van “niet-verklevende
wondcontactlaag” [049003030306]
J70009
Weinig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling met kleeflaag en/of kleefrand,
niet gespecificeerd
J7001
Weinig vochtabsorberende producten voor wondbehandeling
zonder kleeflaag en/of kleefrand [0490030306]
J70010
Weinig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling zonder kleeflaag en/of kleefrand,
voorzien van “niet-verklevende wondcontactlaag”
[049003030603]
J70011
Weinig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling zonder kleeflaag en/of kleefrand,
niet voorzien van “niet-verklevende
wondcontactlaag” [049003030606]
J70019
Weinig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling zonder kleeflaag en/of kleefrand,
niet gespecificeerd
J7009
Weinig vochtabsorberende producten voor wondbehandeling
met kleeflaag en/of kleefrand, niet gespecificeerd
Matig vochtabsorberende producten voor wondbehandeling [04900306]
J7010
Matig vochtabsorberende producten voor wondbehandeling
met kleeflaag en/of kleefrand [0490030603]
J70100
Matig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling met kleeflaag en/of kleefrand,
voorzien van “niet-verklevende wondcontactlaag”
[049003060303]
J70101
Matig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling met kleeflaag en/of kleefrand,
niet voorzien van “niet-verklevende
wondcontactlaag” [049003060306]
J70109
Matig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling met kleeflaag en/of kleefrand,
niet gespecificeerd
J7011
Matig vochtabsorberende producten voor wondbehandeling
zonder kleeflaag en/of kleefrand [0490030606]
J70110
Matig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling zonder kleeflaag en/of kleefrand,
voorzien van “niet-verklevende wondcontactlaag”
[049003060603]
J70111
Matig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling zonder kleeflaag en/of kleefrand,
niet voorzien van “niet-verklevende
wondcontactlaag” [049003060606]
J70109
Matig vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling zonder kleeflaag en/of kleefrand,
niet gespecificeerd
J7019
Matig vochtabsorberende producten voor wondbehandeling,
niet gespecificeerd
Veel vochtabsorberende producten voor wondbehandeling [04900309]
J7020
Veel vochtabsorberende producten voor wondbehandeling
met kleeflaag en/of kleefrand [0490030903]
J70200
Veel vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling met kleeflaag en/of kleefrand,
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J71

voorzien van “niet-verklevende wondcontactlaag”
[049003090303]
J70201
Veel vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling met kleeflaag en/of kleefrand,
niet voorzien van “niet-verklevende
wondcontactlaag” [049003090306]
J70209
Veel vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling met kleeflaag en/of kleefrand,
niet gespecificeerd
J7021
Veel vochtabsorberende producten voor wondbehandeling
zonder kleeflaag en/of kleefrand [0490030906]
J70210
Veel vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling zonder kleeflaag en/of kleefrand,
voorzien van “niet-verklevende wondcontactlaag”
[049003090603]
J70211
Veel vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling zonder kleeflaag en/of kleefrand,
niet voorzien van “niet-verklevende
wondcontactlaag” [049003090606]
J70219
Veel vochtabsorberende producten voor
wondbehandeling zonder kleeflaag en/of kleefrand,
niet gespecificeerd
J7029
Veel vochtabsorberende producten voor wondbehandeling,
niet gespecificeerd
J708
Vochtabsorberende producten voor wondbehandeling, anders
gespecificeerd
J709
Vochtabsorberende producten voor wondbehandeling, niet
gespecificeerd
Vochtregulerende producten voor wondbehandeling [049006]
J710
Weinig vochtregulerende producten voor wondbehandeling [04900603]
J7100
Weinig vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
occlusief [0490060303]
J71000
Weinig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, occlusief, met kleeflaag en/of
kleefrand [049006030303]
J71001
Weinig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, occlusief, zonder kleeflaag en/of
kleefrand [049006030306]
J71009
Weinig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, occlusief, niet gespecificeerd
J7101
Weinig vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
semi-occlusief [0490060306]
J71010
Weinig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, semi-occlusief, met kleeflaag
en/of kleefrand [049006030603]
J71011
Weinig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, semi-occlusief, zonder kleeflaag
en/of kleefrand [049006030606]
J71019
Weinig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, semi-occlusief, niet
gespecificeerd
J7102
Weinig vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
niet-occlusief [0490060309]
J71020
Weinig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, niet-occlusief, met kleeflaag
en/of kleefrand [049006030903]
J71021
Weinig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, niet-occlusief, zonder kleeflaag
en/of kleefrand [049006030906]
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J71029

J711

J712

Weinig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, niet-occlusief, niet
gespecificeerd
J7108
Weinig vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
anders gespecificeerd
J7109
Weinig vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
niet gespecificeerd
Matig vochtregulerende producten voor wondbehandeling [04900606]
J7110
Matig vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
occlusief [0490060603]
J71100
Matig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, occlusief, met kleeflaag en/of
kleefrand [049006060303]
J71101
Matig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, occlusief, zonder kleeflaag en/of
kleefrand [049006060306]
J71109
Matig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, occlusief, niet gespecificeerd
J7111
Matig vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
semi-occlusief [0490060606]
J71110
Matig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, semi-occlusief, met kleeflaag
en/of kleefrand [049006060603]
J71111
Matig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, semi-occlusief, zonder kleeflaag
en/of kleefrand [049006060606]
J71119
Matig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, semi-occlusief, niet
gespecificeerd
J7112
Matig vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
niet-occlusief [0490060609]
J71120
Matig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, niet-occlusief, met kleeflaag
en/of kleefrand [049006060903]
J71121
Matig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, niet-occlusief, zonder kleeflaag
en/of kleefrand [049006060906]
J71129
Matig vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, niet-occlusief, niet
gespecificeerd
J7119
Matig vochtregulerende producten voor wondbehandeling, niet
gespecificeerd
Veel vochtregulerende producten voor wondbehandeling [04900609]
J7120
Veel vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
occlusief [0490060903]
J71200
Veel vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, occlusief, met kleeflaag en/of
kleefrand [049006090303]
J71201
Veel vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, occlusief, zonder kleeflaag en/of
kleefrand [049006090306]
J71209
Veel vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, occlusief, niet gespecificeerd
J7121
Veel vochtregulerende producten voor wondbehandeling,
semi-occlusief [0490060906]
J71200
Veel vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, semi-occlusief, met kleeflaag
en/of kleefrand [049006090603]
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J71201

J72

J73

J74

Veel vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, semi-occlusief, zonder kleeflaag
en/of kleefrand [049006090606]
J71209
Veel vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, semi-occlusief, niet
gespecificeerd
J7122
Veel vochtregulerende producten voor wondbehandeling, nietocclusief [0490060909]
J71200
Veel vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, niet-occlusief, met kleeflaag
en/of kleefrand [049006090903]
J71201
Veel vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, niet-occlusief, zonder kleeflaag
en/of kleefrand [049006090906]
J71209
Veel vochtregulerende producten voor
wondbehandeling, niet-occlusief, niet
gespecificeerd
J7129
Veel vochtregulerende producten voor wondbehandeling, nietocclusief, niet gespecificeerd
J719
Vochtregulerend, niet gespecificeerd
Vochttransporterende producten voor wondbehandeling [049009]
Wondcontactmateriaal: bij verbandwisseling geen beschadiging aan granulatieweefsel.
J720
Vochttransporterende producten voor wondbehandeling, nietsynthetisch materiaal [04900903]
Incl.
gaas, non-woven
J721
Vochttransporterende producten voor wondbehandeling, synthetisch
materiaal [04900906]
J729
Vochttransporterende producten voor wondbehandeling, niet
gespecificeerd
Vochtafvoerende producten voor wondbehandeling [049012]
J730
Vacuümsystemen [04901203]
J731
Fistelzakken [04901206]
J732
Wonddrainagezakken [04901209]
J733
Drains [04901212]
J738 Vochtafvoerende producten voor wondbehandeling, anders
gespecificeerd
J739 Vochtafvoerende producten voor wondbehandeling, niet gespecificeerd
Wondbed verbeterende producten [049015]
J740 Wondbed verbeterende producten, necrose verwijderende werking
[04901503]
J7400
Wondbed verbeterende zalf, necrose verwijderende werking
[0490150303]
J7401
Wondbed verbeterend verband, necrose verwijderende
werking [0490150306]
J7402
Wondbed verbeterende vloeistof, necrose verwijderende
werking [0490150309]
J7403
Wondbed verbeterende apparatuur, necrose verwijderende
werking [0490150312]
J7408
Wondbed verbeterende producten, necrose verwijderende
werking, anders gespecificeerd
J7409
Wondbed verbeterende producten, necrose verwijderende
werking, niet gespecificeerd
J741
Wondbed verbeterende producten, antiseptische werking [04901506]
J7410
Wondbed verbeterende producten, antiseptische werking,
korte tijd (max. uren) [0490150603]
J74100
Wondbed verbeterende producten, antiseptische
werking, korte tijd, vaste substantie [049015060303]
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J74101

J742

J743

J744

Wondbed verbeterende producten, antiseptische
werking, korte tijd, niet vaste substantie
[049015060306]
J74109
Wondbed verbeterende producten, antiseptische
werking, korte tijd, niet gespecificeerd
J7411
Wondbed verbeterende producten, antiseptische werking,
lange tijd (max. dagen) [0490150606]
J74110
Wondbed verbeterende producten, antiseptische
werking, lange tijd, vaste substantie
[049015060603]
J74111
Wondbed verbeterende producten, antiseptische
werking, lange tijd, niet vaste substantie
[049015060606]
J74119
Wondbed verbeterende producten, antiseptische
werking, lange tijd, niet gespecificeerd
J7419
Wondbed verbeterende producten, antiseptische werking, niet
gespecificeerd
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële werking [04901509]
J7420
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële werking,
korte tijd (max. uren) [0490150903]
J74200
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële
werking, korte tijd, vaste substantie [049015090303]
J74201
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële
werking, korte tijd, niet vaste substantie
[049015090306]
J74208
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële
werking, korte tijd, niet gespecificeerd
J7421
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële werking,
lange tijd (max. dagen) [0490150906]
J74210
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële
werking, lange tijd, vaste substantie
[049015090603]
J74211
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële
werking, lange tijd, niet vaste substantie
[049015090606]
J74219
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële
werking, lange tijd, niet gespecificeerd
J7429
Wondbed verbeterende producten, anti-bacteriële werking, niet
gespecificeerd
Wondbed verbeterende producten, geurneutraliserende werking
[04901512]
J7430
Wondbed verbeterende producten, geurneutraliserende
werking, vaste substantie [0490151203]
J7431
Wondbed verbeterende producten, geurneutraliserende
werking, niet vaste substantie [0490151206]
J7439
Wondbed verbeterende producten, geurneutraliserende
werking, niet gespecificeerd
Wondbed verbeterende producten, reinigende werking [04901515]
J7440
Wondbed verbeterende producten, reinigende werking, maden
[0490151503]
J7441
Wondbed verbeterende producten, reinigende werking,
verband [0490151506]
J7442
Wondbed verbeterende producten, reinigende werking, zalf
[0490151509]
J7443
Wondbed verbeterende producten, reinigende werking,
vloeibaar [0490151512]
J7448
Wondbed verbeterende producten, reinigende werking, anders
gespecificeerd
J7449
Wondbed verbeterende producten, reinigende werking, niet
gespecificeerd
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J745

J75
J76

J77

Wondbed verbeterende producten, bloedstelpende werking [04901518]
J7450
Wondbed verbeterende producten, bloedstelpende werking,
resorbeerbaar [0490151803]
J7450
Wondbed verbeterende producten, bloedstelpende werking,
niet resorbeerbaar [0490151806]
J7459
Wondbed verbeterende producten, bloedstelpende werking,
niet gespecificeerd
J748
Wondbed verbeterende producten, anders gespecificeerd
J749
Wondbed verbeterende producten, niet gespecificeerd
Wondregistratie apparatuur [049018]
Hulpmiddelen voor wondsluiting [049021]
J760
Wondhechtstrips [04902103]
J761
Huidnietjes [04902106]
Incl.
hechtingen, hechtdraad, wondhechtdraad
J762
Weefsellijm [04902109]
Incl.
huidlijm
J768
Hulpmiddelen voor wondsluiting, anders gespecificeerd
J769
Hulpmiddelen voor wondsluiting, niet gespecificeerd
Fixatie van wondbedekkers en wondbeschermers [049027]
J770
Hechtpleisters [04902703]
Incl.
scheerpleisters
J7700
Ademende hechtpleisters [0490270303]
J77000
Ademende hechtpleister, waterafstotend
[049027030303]
J77001
Ademende hechtpleisters, niet waterafstotend
[049027030306]
J77009
Ademende hechtpleisters, niet gespecificeerd
J7701
Niet ademende hechtpleisters [0490270306]
J77010
Niet ademende hechtpleisters, waterafstotend
[049027030603]
J77011
Niet ademende hechtpleisters, niet waterafstotend
[049027030606]
J77019
Niet ademende hechtpleisters, niet gespecificeerd
J7709
Hechtpleisters, niet gespecificeerd
J771
Fixatiepleister; volledig overlappend [04902706]
J7710
Fixatiepleister; volledig overlappend, rekbaar [0490270603]
J77100
Fixatiepleister; volledig overlappend, rekbaar,
transparant [049027060303]
J77101
Fixatiepleister; volledig overlappend, rekbaar, niet
transparant [049027060306]
J77109
Fixatiepleister; volledig overlappend, rekbaar, niet
gespecificeerd
J7711
Fixatiepleister; volledig overlappend, niet rekbaar
[0490270606]
J77100
Fixatiepleister; volledig overlappend, niet rekbaar,
transparant [049027060603]
J77101
Fixatiepleister; volledig overlappend, niet rekbaar,
niet transparant [049027060606]
J77109
Fixatiepleister; volledig overlappend, niet rekbaar,
niet gespecificeerd
J7719
Fixatiepleister; volledig overlappend, niet gespecificeerd
J772
Fixatiewindsel [04902709]
J7720
Zelfhechtende fixatiewindsel [0490270903]
J77200
Zelfhechtende fixatiewindsels, korte tijde rek;
steungevend [049027090303]
Incl.
korte rek
J77201
Zelfhechtende fixatiewindsels, korte tijde rek; niet
steungevend [049027090306]
Incl.
korte rek
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J77202

J78

J79

Zelfhechtende fixatiewindsels, lange tijde rek;
steungevend [049027090309]
Incl.
lange rek
J77203
Zelfhechtende fixatiewindsels, lange tijde rek; niet
steungevend [049027090312]
Incl.
lange rek
J77209
Zelfhechtende fixatiewindsels, niet gespecificeerd
J7721
Niet zelfhechtende fixatiewindsels [0490270906]
J77210
Niet zelfhechtende fixatiewindsels, geen rek,
steungevend [049027090603]
J77211
Niet zelfhechtende fixatiewindsels, geen rek, niet
steungevend [049027090606]
J77212
Niet zelfhechtende fixatiewindsels, korte (tijde) rek,
steungevend [049027090609]
J77213
Niet zelfhechtende fixatiewindsels, korte (tijde) rek,
niet steungevend [049027090612]
J77214
Niet zelfhechtende fixatiewindsels, lange (tijde) rek,
steungevend [049027090615]
J77215
Niet zelfhechtende fixatiewindsels, lange (tijde) rek,
niet steungevend [049027090618]
J77219
Niet zelfhechtende fixatiewindsels, niet
gespecificeerd
J7729
Fixatiewindsels, niet gespecificeerd
J773
Fixatiebuisverbanden [04902712]
J7730
Fixatiebuisverbanden, rekbaar in breedte [0490271203]
J7731
Fixatiebuisverbanden, rekbaar in breedte en lengte
[0490271206]
J7738
Fixatiebuisverbanden, anders gespecificeerd
J7739
Fixatiebuisverbanden, niet gespecificeerd
J774
Fixatiesprays [04902715]
J775
Fixatiebanden met sluiting [04902718]
J776
Componenten en accessoires voor fixatieproducten [04902721]
J778 Fixatie van wondbedekkers en wondbeschermers, anders
gespecificeerd
J779
Fixatie van wondbedekkers en wondbeschermers, niet gespecificeerd
Producten voor wondbehandeling, anders gespecificeerd
J780 Componenten en accessoires voor wondbehandeling [049024]
Incl.
verbandwisselsets, hechtingverwijdersets
Producten voor wondbehandeling, niet gespecificeerd

J8

Hulpmiddelen voor medische behandeling door de persoon zelf, anders gespecificeerd

J9

Hulpmiddelen voor medische behandeling door de persoon zelf, niet gespecificeerd
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K

ALGEMENE HULPMIDDELEN

K0

Meubilair / inrichting van praktijk
Excl. Hulpmiddelen voor positioneren van lichaam tijdens behandeling (J60) [044827]
K00
Behandelbanken + accessoires behandelbanken
K000 Behandelbanken
Incl.
behandelstoelen
K0000
Verstelbare behandelbanken
K0001
Elektrisch verstelbare behandelbanken
K0002
Draagbare behandelbanken
K0008
Behandelbanken, anders gespecificeerd
K0009
Behandelbanken, niet gespecificeerd
K001 Accessoires behandelbanken
K0010
Disposable papier
K0011
Voetenmatjes
K0012
Verrijdbare statieven
Incl.
rolstatieven
K0018
Accessoires behandelbanken, anders gespecificeerd
K0019
Accessoires behandelbanken, niet gespecificeerd
K008 Behandelbanken + accessoires, anders gespecificeerd
K009 Behandelbanken + accessoires, niet gespecificeerd
K01
Behandelaarsstoelen
Incl.
taboeretten, krukken, zitzadels
K02
Tafels
Incl.
bureaus, werktafels
K03
Instrumententrolley’s
Incl.
instrumententafels, instrumententray’s
K04
Verwarmingslampen
K05
Wastafels en kranen
K07
Bergmeubilair [1836]
K070 Archiefkasten [-]
K071 Productkasten [-]
Incl.
vitrinekasten
K072 Boekenkasten [-]
K078 Kasten, anders gespecificeerd
K079 Kasten, niet gespecificeerd
K08
Meubilair / inrichting van praktijk, anders gespecificeerd
K09
Meubilair / inrichting van praktijk, niet gespecificeerd

K3

Hulpmiddelen voor hygiëne / infectiepreventie in praktijkruimte
K30
Hulpmiddelen voor reiniging, desinfectie en sterilisatie
K300 Reinigingsmiddelen
K3000
Oppervlakte reinigingsmiddelen
K3001
Ultrasoon reinigingsmiddelen
K3002
Zuur (ontkalkings)middelen
K3003
Sanitair reinigingsmiddelen
K3004
Huishoudelijke reinigingsmiddelen
K3008
Reinigingsmiddelen, anders gespecificeerd
K3009
Reinigingsmiddelen, niet gespecificeerd
K301 Desinfectantia
Incl.
huiddesinfectans
Excl.
handalcohol (K310)
K3010
Alcohol 70%
K3011
Chloorpreparaten
K3012
Chloorhexidine (0.5%) in alcohol (70%)
K3013
Jodiumpreparaten
K3018
Desinfectantia, anders gespecificeerd
K3019
Desinfectantia, niet gespecificeerd
K302 Hulpmiddelen voor sterilisatie
K3020
Ultrasoon reinigers
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K31

K32

K38
K39
K8

K3021
Instrumentenwasmachines
K3022
Stoomautoclaven
K3023
Alcoholbakken
K3028
Hulpmiddelen voor sterilisatie, anders gespecificeerd
K3029
Hulpmiddelen voor sterilisatie, niet gespecificeerd
K308 Hulpmiddelen voor reiniging, desinfectie en sterilisatie, anders
gespecificeerd
K309 Hulpmiddelen voor reiniging, desinfectie en sterilisatie, niet
gespecificeerd
Hulpmiddelen voor handhygiëne
Excl. hechtpleisters (J770) [04902703]
Excl. vochtvasthoudende handcrèmes (B41523)
K310 Handalcohol
K311 Vloeibare zeep
K312 Zeepdispensers
Excl.
zeepbakjes, zeephouders en zeepautomaten (B405) [093333]
K313 Papieren wegwerphanddoeken
K318 Hulpmiddelen voor handhygiëne, anders gespecificeerd
K319 Hulpmiddelen voor handhygiëne, niet gespecificeerd
Hulpmiddelen voor persoonlijke bescherming
Excl. Hulpmiddelen voor bescherming van oog en gelaat (B010) [090606]
K320 Werkkleding
Incl.
jasschorten, pakken, bedrijfskleding
K321 Niet-steriele handschoenen
Incl.
disposable handschoenen, poedervrije handschoenen,
wegwerphandschoenen, vingercondooms
K328 Hulpmiddelen voor persoonlijke bescherming, anders gespecificeerd
K329 Hulpmiddelen voor persoonlijke bescherming, niet gespecificeerd
Hulpmiddelen voor reiniging, desinfectie en sterilisatie, anders gespecificeerd
Hulpmiddelen voor reiniging, desinfectie en sterilisatie, niet gespecificeerd

Algemene hulpmiddelen, anders gespecificeerd
K80
Linnengoed
Excl. washandjes (B404) [093330]
Excl. handdoeken (B406) [093336]
Excl. theedoeken (D215) [-]
K800 Kompresdoeken
K801 Lakens
K808 Linnengoed, anders gespecificeerd
K809 Linnengoed, niet gespecificeerd
K81
Materiaalbakjes
Excl.
naaldcontainers (D233)
K810 Pincettenbakjes
K811 Naaldensorteerbakjes
K812 Wattenhouders
K818 Materiaalbakjes, anders gespecificeerd
K819 Materiaalbakjes, niet gespecificeerd
K82
Algemene hulpmiddelen voor het uitvoeren van verrichtingen
Excl. papieren bankrollen (K0010)
K820 Tissues
Incl.
papieren zakdoekjes, keukenpapier
K821 Spoelmiddelen
Excl.
water (B41105)
K8210
Soda in water
Incl.
natriumbicarbonaat in water
K8211
Fysiologische zoutoplossing
Incl.
fysiologisch zout
K8212
Gedenaturaliseerd water
K8218
Spoelmiddelen, anders gespecificeerd
K8219
Spoelmiddelen, niet gespecificeerd
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K822
K823
K824
K828
K829

K9

Occlusiemateriaal
Incl.
huishoudfolie, occlusiepleisters
Alcoholdispensers
Papieren zakdoekjes
Algemene hulpmiddelen voor uitvoeren van verrichtingen, anders
gespecificeerd
Algemene hulpmiddelen voor uitvoeren van verrichtingen, niet
gespecificeerd

Algemene hulpmiddelen, niet gespecificeerd
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L

VRAGENLIJSTEN EN INTERVIEWPROTOCOLLEN
Incl.
door patiënten ingevulde vragenlijsten

L0

Vragenlijst voor het vaststellen van algemene gezondheid(toestand)
Incl.
stamgegevens

L1

Vragenlijsten specifieke anamnese aandoeningen
L10
Vragenlijsten bij acne
L11
Vragenlijsten bij overbeharing
Incl.
vragenlijsten bij ongewenste haargroei
L12
Vragenlijsten bij oedeem
L120 Vragenlijsten bij veneus oedeem
L121 Vragenlijsten bij lymfoedeem
L122 Vragenlijsten bij lipoedeem
L128 Vragenlijsten bij oedeem, anders gespecificeerd
L129 Vragenlijsten bij oedeem, niet gespecificeerd
L13
Vragenlijsten bij littekens
L14
Vragenlijsten bij wondverzorging
L15
Vragenlijsten bij camouflage
L18
Vragenlijsten specifieke anamnese, anders gespecificeerd
Incl.
krabdagboekje
L19
Vragenlijsten specifieke anamnese, niet gespecificeerd

L2

Vragenlijsten specifieke behandelingen
L20
Vragenlijsten bij elektrische epilatie
L21
Vragenlijsten bij lichttherapie
Incl.
lasertherapie, IPL-therapie
L22
Vragenlijsten bij harsen
L23
Vragenlijsten bij iontoforese
L24
Vragenlijsten bij LPG-techniek
L25
Vragenlijsten bij epidermabrasie
L26
Vragenlijsten bij dermatografie
L28
Vragenlijsten specifieke behandelingen, anders gespecificeerd
L29
Vragenlijsten specifieke behandelingen, niet gespecificeerd

L3

Vragenlijsten naar leefstijl

L4

Vragenlijsten voor het vaststellen van tevredenheid / welbevinden

L8

Vragenlijsten en interviewprotocollen, anders gespecificeerd

L9

Vragenlijsten en interviewprotocollen, niet gespecificeerd
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M

OBSERVATIELIJSTEN / -METHODEN / -SCHALEN / -PROTOCOLLEN

N

DIAGNOSTISCHE APPARATUUR / INSTRUMENTEN

N0

Apparatuur / instrumenten voor inspecteren / observeren
N00
Loeplampen
N01
Loepbrillen
N02
Lichtbronnen
N03
Fototoestellen
Incl.
digitale fototoestellen
N04
Dermatoscopen
N08
Apparatuur / instrumenten voor het inspecteren / observeren, anders
gespecificeerd
N09
Apparatuur / instrumenten voor het inspecteren / observeren, niet
gespecificeerd

N1

Apparatuur / instrumenten voor vaststellen van lichaamsmaten
Excl. lichaamsthermometers (B60) [094803]
Excl. personenweegschalen (B61) [094806]
N10
Apparatuur / instrumenten voor vaststellen lengte- en omvangsmaten
N100 Meetlinten
N101 Meetplanken
N102 Linialen
N108 Instrumenten voor vaststellen lengte- en omvangsmaten, anders
gespecificeerd
N109 Instrumenten voor vaststellen lengte- en omvangsmaten, niet
gespecificeerd
N11
Apparatuur / instrumenten voor vaststellen volume
N110 Waterbakken
N111 Perometers
N118 Apparatuur voor vaststellen volume, anders gespecificeerd
N119 Apparatuur voor vaststellen volume, niet gespecificeerd
N18
Apparatuur / instrumenten voor het vaststellen van lichaamsmaten, anders
gespecificeerd
N19
Apparatuur / instrumenten voor het vaststellen van lichaamsmaten, niet
gespecificeerd

N2

Apparatuur / instrumenten voor vaststellen stand gewricht
Incl.
goniometers / hoekmeters

N8

Diagnostische apparatuur / instrumenten, anders gespecificeerd
Incl.
kleurenwaaier (voor bepalen huidskleur)

N9

Diagnostische apparatuur / instrumenten, niet gespecificeerd
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O

TESTS / MEETSCHALEN EN DIAGNOSTIEK PROTOCOLLEN

O0

Tests / meetschalen voor vaststellen van (stoornissen in) functies en anatomische
eigenschappen
O00
Tests / meetschalen voor vaststellen functies van zenuwstelsel
Excl.
sensibiliteit (O07)
O04
Tests / meetschalen voor vaststellen van functies van bloedvatstelsel
Incl.
capillaire refill
O07
Tests / meetschalen voor vaststellen van functies en anatomische
eigenschappen van huid(derivaten)
Incl.
sensibiliteit, dikte haren
O070 Twee-punts discriminatie test
O073 Watjesproef
O074 Prikpintest
O075 Monofilamenttest
O078 Tests voor vaststellen van het functioneren van de huid(derivaten),
anders gespecificeerd
O079 Tests voor vaststellen van het functioneren van de huid(derivaten), niet
gespecificeerd
008
Tests / meetschalen voor vaststellen van (stoornissen in) functies, anders
gespecificeerd
009
Tests / meetschalen voor vaststellen van (stoornissen in) functies, niet
gespecificeerd

O1

Tests / meetschalen voor mate / ernst van aandoening
O10
Tests / meetschalen voor ernst van overbeharing
Bijvoorbeeld Ferriman Gallwey Score
O11
Tests / meetschalen voor ernst van acne
Bijvoorbeeld Leeds acneschaal
O12
Tests / meetschalen voor mate / ernst oedeem
O18
Tests / meetschalen voor mate / ernst van aandoening, anders gespecificeerd
O19
Tests / meetschalen voor mate / ernst van aandoening, niet gespecificeerd

O2

Tests / meetschalen voor vaststellen van (beperkingen in) activiteiten

O3

Tests / meetschalen voor vaststellen van (problemen in) participatie

O4

Tests / meetschalen voor vaststellen van kwaliteit van leven

O5

Tests / meetschalen voor vaststellen algemene gezondheid
Bijvoorbeeld SF-36

O6

Tests / meetschalen voor vaststellen van (invloed van) externe factoren

O7

Tests / meetschalen voor vaststellen van (invloed van) persoonlijke factoren

O8

Tests / meetschalen en diagnostische protocollen, anders gespecificeerd

09

Tests / meetschalen en diagnostische protocollen, niet gespecificeerd
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P

RICHTLIJNEN / PROTOCOLLEN
Excl. vragenlijsten en interviewprotocollen (L)

P0

Algemene / procesgerichte richtlijnen / protocollen
P01
Richtlijn infectiepreventie huidtherapie
Incl.
hygiëneprotocol
P02
NVH-Richtlijn Huidtherapeutische Verslaglegging
P08
Algemene / procesgerichte richtlijnen / protocollen, anders gespecificeerd
P09
Algemene / procesgerichte richtlijnen / protocollen, niet gespecificeerd

P1

Richtlijnen / protocollen gericht op specifieke aandoening
P10
Richtlijn lymfoedeem
P18
Richtlijnen / protocollen gericht op specifieke aandoening, anders
gespecificeerd
P19
Richtlijnen / protocollen gericht op specifieke aandoening, niet gespecificeerd

P2

Richtlijnen / protocollen gericht op specifieke verrichting

P8

Richtlijnen / protocollen, anders gespecificeerd

P9

Richtlijnen / protocollen, niet gespecificeerd
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S

INFORMATIE- EN INSTRUCTIEMATERIAAL

S0

Schriftelijk informatiemateriaal
S00
Boeken
S01
Brochures / folders
S02
Posters / affiches
S03
Syllabi
S04
Nieuwsbrieven
S05
Tijdschriften
S06
Mailings
S07
Lijsten
Incl.
INCI-lijst
S08
Schriftelijk informatiemateriaal, anders gespecificeerd
Incl.
praktijkbord
S09
Schriftelijk informatiemateriaal, niet gespecificeerd

S1

Instructiemateriaal
S10
Wandplaten
S11
Modellen
Incl.
huidmodellen, anatomische modellen
S11
Wasvoorschriften therapeutische elastische kousen
S12
Camouflagevoorschriften
S13
Bewegingsoefeningen
S15
Leefregels
S18
Instructiemateriaal, anders gespecificeerd
S19
Instructiemateriaal, niet gespecificeerd

S2

Audiovisueel materiaal
S20
Videobanden
S21
Diaseries
S22
Films
S23
CD-Rom’s
S24
DVD’s
S25
Slideshows
S26
Foto’s
S27
Overhead-sheets
S28
Audiovisueel materiaal, anders gespecificeerd
S29
Audiovisueel materiaal, niet gespecificeerd

S8

Informatie- en instructiemateriaal, anders gespecificeerd

S9

Informatie- en instructiemateriaal, niet gespecificeerd
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T

HULPMIDDELEN BIJ TOEPASSEN VAN INSTRUMENTELE VERRICHTINGEN

T0

Handinstrumenten
T00
Pincetten
T000 Blendpincetten
T001 Pincetten met platte bek
T008 Pincetten, anders gespecificeerd
T009 Pincetten, niet gespecificeerd
T01
Spatels
Incl.
disposable spatels, houten spatels, kunststof spatels
T02
Hulpmiddelen voor incisie
T020 Disposable naalden
T021 Miliamesjes
T022 Subcutane naalden
T023 Bioskinjetting naalden
T028 Hulpmiddelen voor incisie, anders gespecificeerd
T029 Hulpmiddelen voor incisie, niet gespecificeerd
T03
Huidpotloden
T030 Witte huidpotloden
T031 Zwarte huidpotloden
Incl.
kohlpotloden
T032 Gekleurde huidpotloden
T038 Huidpotloden, anders gespecificeerd
T039 Huidpotloden, niet gespecificeerd
T04
Comedonenquetschers
Incl.
comedonenlepeltjes
T05
Snorrenscharen
T08
Handinstrumenten, anders gespecificeerd
Incl.
harspatronen, harsstrips, epileertouwtjes
T09
Handinstrumenten, niet gespecificeerd

T1

Hulpmiddelen bij elektrisch epileren en coaguleren
T10
Epileerapparatuur
T11
Accessoires elektrisch epileren
T110 Elektroden
1e extra code bij klasse T110: lading
0
Kathode
Incl.
negatieve elektrode
1
Anode
Incl.
positieve elektrode
8
Lading, anders gespecificeerd
9
Lading, niet gespecificeerd
2e extra code bij klasse T110:elektrodenvorm
0
Plaatvormig
1
Staafvormig
2
Rolvormig
8
Elektrodenvorm, anders gespecificeerd
9
Elektrodenvorm, niet gespecificeerd
T111 Naaldhouders
T112 Epileernaalden
T1120
Rechte epileernaalden
T1121
Epileernaalden met hoek
T1122
Epileernaalden met coating
T1123
Blendnaalden
T1128
Epileernaalden, anders gespecificeerd
T1129
Epileernaalden, niet gespecificeerd
T118 Accessoires elektrisch epileren, anders gespecificeerd
T119 Accessoires elektrisch epileren, niet gespecificeerd
T18
Hulpmiddelen bij elektrisch epileren en coaguleren, anders gespecificeerd
T19
Hulpmiddelen bij elektrisch epileren en coaguleren, niet gespecificeerd
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T2

Hulpmiddelen bij licht- en/of lasertherapie
T20
Licht-/laserapparatuur
Excl. Infraroodlampen (J40) [043003]
Excl. Ultraviolet-A-lampen (UVA) (J20) [040904]
Excl. Selectieve Ultraviolet Phototherapy (SUP) en Ultraviolet-B-lampen (UVB)
(J21) [040906]
T200 Lasers
T2000
Rubylasers:
694 nm
T2001
Alexandritelasers:
755 nm
T2002
NDYaglasers:
1.064 nm
T2003
Diodelasers:
810 nm
T2004
NAYaglasers:
532 nm
T2005
Pulsed dye lasers:
510 nm
T20050
Longpulsed dye lasers
T20051
Shortpulsed dye lasers
T20058
Pulsed dye lasers, anders gespecificeerd
T20059
Pulsed dye lasers, niet gespecificeerd
T2006
Gepulsde CO2lasers: 1.0600 nm
T2007
Argonlasers:
514,488 nm
T2008
Lasers, anders gespecificeerd
T2009
Lasers, niet gespecificeerd
T201 Lichtapparatuur
Incl.
I.P.L.-systemen (Intense Pulse Light)
Incl.
flitslampen, flitslichtapparatuur
T2010
Blauwlicht lampen:
405 – 420 nm
T2011
Roodlicht lampen:
655 – 665 nm
T2018
Lichtapparatuur, anders gespecificeerd
T2019
Lichtapparatuur, niet gespecificeerd
T208 Licht-/laserapparatuur, anders gespecificeerd
T209 Licht-/laserapparatuur, niet gespecificeerd
T21
Accessoires licht-/lasertherapie
Incl.
behandelkop
Excl. hulpmiddelen voor bescherming van oog en gelaat (B010) [090606]
Excl. wattenrolletjes (B41323)
Excl. coldpacks, ijsblokjes, waaiers, ventilatoren, koelgel, cryospray (J41) [043006]
Excl. disposable spatels (T01)
Excl. witte huidpotloden (T030)
T210 Accessoires te gebruiken bij patiënt
Excl.
disposable, wegwerp scheermesjes (B430) [094503]
T2100
Plaktapes
T2101
Formulieren voor informed consent
T2108
Accessoires te gebruiken bij patiënt, anders gespecificeerd
T2109
Accessoires te gebruiken bij patiënt, niet gespecificeerd
T211 Accessoires te gebruiken bij behandelruimte
T2110
Rode waarschuwingslampen
T2111
Deurbordjes
T2118
Accessoires te gebruiken bij behandelruimte, anders
gespecificeerd
T2119
Accessoires te gebruiken bij behandelruimte, niet
gespecificeerd
T218 Accessoires licht / laser, anders gespecificeerd
T219 Accessoires licht / laser, niet gespecificeerd
T28
Hulpmiddelen bij licht- en/of lasertherapie, anders gespecificeerd
T29
Hulpmiddelen bij licht- en/of lasertherapie, niet gespecificeerd
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T3

Hulpmiddelen bij iontoforese
T30
Apparatuur bij iontoforese
T31
Accessoires bij iontoforese
Excl. water (B41105)
Excl. alcohol 70% (B4120)
Excl. vaseline (B4151) [-]
Excl. sponzen (D21) [151206]
Excl. waterbakken (N110)
Excl. elektroden (T110)
T38
Hulpmiddelen bij iontoforese, anders gespecificeerd
T39
Hulpmiddelen bij iontoforese, niet gespecificeerd

T4

Hulpmiddelen bij LPG-technieken
T40
Apparatuur bij LPG-technieken
T41
Accessoires bij LPG-technieken
Incl.
LPG-panty
T48
Hulpmiddelen bij LPG-technieken, anders gespecificeerd
T49
Hulpmiddelen bij LPG-technieken, niet gespecificeerd

T5

Hulpmiddelen bij epidermabrasie
Incl.
microdermabrasie
T50
Apparatuur bij epidermabrasie
T51
Accessoires bij epidermabrasie
T510 Kristallen
T511 Safierkogeltjes
T518 Accessoires epidermabrasie, anders gespecificeerd
T519 Accessoires epidermabrasie, niet gespecificeerd
T58
Hulpmiddelen bij epidermabrasie, anders gespecificeerd
T59
Hulpmiddelen bij epidermabrasie, niet gespecificeerd

T6

Hulpmiddelen bij dermatografie
T60
Apparatuur bij dermatografie
Incl.
dermatografiepennen
T61
Accessoires bij dermatografie
T610 Kleurenmengbekertjes
T611 Dermatografienaalden
T612 Dermatografie kleurstof
T613 Tatoe tubes
T618 Accessoires bij dermatografie, anders gespecificeerd
T619 Accessoires bij dermatografie, niet gespecificeerd
T68
Hulpmiddelen bij dermatografie, anders gespecificeerd
T69
Hulpmiddelen bij dermatografie, niet gespecificeerd

T7

Hulpmiddelen bij oedeemtherapie
T70
Apparatuur bij oedeemtherapie
Incl.
IPC (intermitterende pneumatische compressie)
T78
Hulpmiddelen bij oedeemtherapie, anders gespecificeerd
T79
Hulpmiddelen bij oedeemtherapie, niet gespecificeerd

T8

Hulpmiddelen bij toepassen van instrumentele verrichtingen, anders gespecificeerd
Incl.
dampapparatuur, stoomapparatuur, vapazones, harsapparatuur, parafineapparatuur

T9

Hulpmiddelen bij toepassen van instrumentele verrichtingen, niet gespecificeerd
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V

HULPMIDDELEN VOOR ONDERHOUD VAN HULPMIDDELEN

V0

Polijstpapier

V1

Schuurpapier

V8

Hulpmiddelen voor onderhoud van hulpmiddelen, anders gespecificeerd

V9

Hulpmiddelen voor onderhoud van hulpmiddelen, niet gespecificeerd

Y

HULPMIDDELEN, ANDERS GESPECIFICIEERD

Z

HULPMIDDELEN, NIET GESPECIFICEERD
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