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Behandeling 
 

Wachttijd 

Operatieve behandeling of endovasculaire procedure 
van aneurysma van aorta (inclusief aneurysmata die 
zich voortzetten in aanpalende arterieën) (heelkunde, 
interventieradiologie) 
 

85 dagen 

Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en 
oorheelkunde) 
 

36 dagen 

Geïsoleerde/ op zichzelf staande 
baarmoederverwijdering (gynaecologie) 
 

54 dagen 

Baarmoederverwijdering in combinatie met andere 
ingre(e)p(en) (gynaecologie) 
 

 

Totale blaasverwijdering bij blaascarcinoom (urologie) 
 

 

Operatieve verwijdering borstkanker (heelkunde) 
 

16 dagen 

Borstvergroting (plastische chirurgie) 
 

14 dagen 

Borstverkleining (plastische chirurgie) 
 

156 dagen 

Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. 
doorbloeding/ continuïteit (heelkunde, thoraxchirurgie) 
 

7 dagen 

Operatieve behandeling van carotispathologie m.b.t. 
het autonome zenuwstelsel (heelkunde) 
 

 

Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel 
syndroom (heelkunde, orthopedie, plastische chirurgie) 
 

25 dagen 

Neurolyse perifere zenuw, waaronder carpaal tunnel 
syndroom (neurochirurgie) 
 

28 dagen 

Initiële staaroperatie (oogheelkunde) 
 

37 dagen 

Operatieve behandeling of endovasculaire procedure 
intracraniële vaatafwijkingen (aneurysma, av-anomalie) 
(neurochirurgie, interventieradiologie) 
 

 

Operatieve verwijdering kanker van dikke darm 
(heelkunde) 
 

14 dagen 
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Dotterbehandeling (cardiologie) 
 

 

Operatieve behandeling van Dupuytren (plastische 
chirurgie) 
 

58 dagen 

Galblaasverwijdering (heelkunde) 
 

69 dagen 

Initiële totale heupvervanging (orthopedie) 
 

220 dagen 

Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie) 
 

 

Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie 
(orthopedie) 
 

54 dagen 

Initiële totale knie vervanging (orthopedie) 
 

249 dagen 

Initiële operatieve behandeling hernia nuclei 
pulposi/kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie) 
 

67 dagen 

Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ 
hernia femoralis) (heelkunde) 
 

21 dagen 

Initiële operatieve behandeling van slokdarmkanker 
en/of kanker van overgang slokdarm-maag (exclusief 
debulking operatie, exclusief HIPEC) (heelkunde) 
 

 

Initiële operatieve behandeling van maagkanker 
exclusief kanker van overgang  slokdarm-maag 
(exclusief debulking operatie, exclusief HIPEC) 
(heelkunde) 
 

 

Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden 
(geen vers letsel, exclusief artroscopische behandeling) 
(heelkunde, orthopedie) 
 

34 dagen 

Primair operatieve behandeling van afwijkingen van 
neustussenschot (keel-, neus- en oorheelkunde) 
 

100 dagen 

Buikwandcorrectie (plastische chirurgie) 
 

166 dagen 

Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en 
oorheelkunde) 
 

25 dagen 

Open hartoperatie (thoraxchirurgie) 
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Initiële operatieve behandeling ovariumkanker 
ongeacht prognose (curatief en/of palliatief) 
(gynaecologie) 
 

21 dagen 

Vaatchirurgische behandeling (open en/of 
transluminaal) in verband met PAOD (heelkunde) 
 

81 dagen 

Initiëel plaatsen epiduraal electrode voor aansluiting 
ruggenmergstimulator (eventueel proefplaatsing) 
(neurochirurgie, anesthesiologie) 
 

 

Sterilisatie man (urologie, heelkunde) 
 

25 dagen 

Sterilisatie vrouw (gynaecologie) 
 

48 dagen 

Operatieve behandeling stressincontinentie 
(gynaecologie, urologie) 
 

59 dagen 

Chirurgische behandeling spataderen (open procedure 
stamvene) (heelkunde) 
 

225 dagen 

Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) 
(heelkunde, dermatologie) 
 

27 dagen 

Operatieve verwijdering van (deel van) dikke darm 
(heelkunde) 
 

22 dagen 
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