Passantentarief

Zorgproduct

Declaratiecode

Medische Kliniek Velsen: Passanten prijslijst 01-01-2020

Omschrijving

039737

€

106,56 Onderzoeken van afwijkingen van slagaders in armen en/of benen of penis door bloeddrukmeting,
meten bloedstroomsnelheid met echo of meten volumeverandering incl. polsvolume en incl.
belastingproef.
87,16 Onderzoeken van afwijkingen van de aders in armen en/of benen door middel van het meten van de
bloedstroomsnelheid met echo inclusief druktests en/of krachtinspanning en/of technieken om
bloedvolume en bloedstroom te meten.
143,68 Röntgencontrole tijdens zetten van botbreuken of plaats bepalen lichaamsvreemd voorwerp (ook:
röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., op OK of van bewusteloze
ongevalspatiënten).
13,19 Ordertarief beeldvormende diagnostiek röntgen.

039738

€

080001

€

080002

€

080003

€

080032

€

163,44 Plaatselijk toedienen van een medicijn met een injectiespuit onder echo of röntgengeleide.

080047

€

080054

€

701,62 Aanprikken of wegnemen van een stukje weefsel voor nader onderzoek van niet voelbare afwijkingen
of organen, onder CT-geleide.
213,72 Verwijderen van een vreemd lichaam onder doorlichting.

080057

€

080077

€

080080

€

080097

€

081002

€

081089

€

549,13 Aanprikken of verwijderen van een stukje weefsel voor nader onderzoek van niet voelbare
afwijkingen of organen, onder MRI-controle.
45,34 Maken van röntgenfoto's van de hele of gedeeltelijke schedel, foto's van het neusbeen zijn hierbij
inbegrepen.
251,31 Onderzoeken van de hersenen bij epilepsie met gebruik van een MRI, uitgebreid.

081092

€

274,51 Onderzoeken van de hersenen met gebruik van een MRI, met contrast toediening.

081093

€

319,69 Onderzoeken van de hersenen met gebruik van een MRI, standaard.

081342

€

081370

€

154,85 Onderzoeken van de hersenen en/of schedel met behulp van een CT-scan met of zonder
contrastmiddel.
106,96 Met echo onderzoeken van de schedel.

081670

€

082002

€

082042

€

082070

€

082202

€

082270

€

082402

€

082445

€

082490

€

082502

€

70,16 Een overzicht maken van een deel van de gebitselementen met behulp van röntgenfoto's.

082505

€

62,84 Een overzicht maken van alle gebitselementen met behulp van röntgenfoto's.

082970

€

92,58 Onderzoeken van de schildklier en/of de hals met behulp van echo.

20,14 Ordertarief beeldvormende diagnostiek MRI.

381,27 Aanprikken of wegnemen van een stukje weefsel voor nader onderzoek van niet voelbare afwijkingen
of organen, onder röntgendoorlichting.
146,33 Aanprikken of wegnemen van een stukje weefsel voor nader onderzoek van niet voelbare afwijkingen
of organen, onder echogeleide.
134,76 Onderzoeken van de botdichtheid van het skelet met DEXA-apparatuur, volledig onderzoek.

124,06 Onderzoeken van de halsslagaders met behulp van echo, al dan niet samen met het meten van de
doorstroomsnelheid van het bloed in de bloedvaten die naar de hersenen lopen.
47,17 Maken van röntgenfoto's van de hele of gedeeltelijke schedel, de neusbijholten, waarbij foto's van
het wiggenbeen en de neusamandel zijn inbegrepen.
147,52 Onderzoeken van de aangezichtsschedel met gebruik van een CT, met of zonder toediening van een
contrastmiddel door een ader.
88,78 Onderzoeken van het gezicht en/of de neusbijholten met behulp van echo.
49,02 In beeld brengen van de oogbol en/of het bepalen van de plaats van een vreemd lichaam in de het
oog of de oogkas.
89,19 Onderzoeken van de oogkas met behulp van echo, onderzoek van de oogbol is hierbij inbegrepen.
49,86 Maken van röntgenfoto's van het rotsbeen, het tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen vanuit één
of meerdere hoeken.
185,77 Maken van een CT-scan van het rotsbeen vanuit meerdere hoeken om afwijkingen van het binnenoor
of middenoor in beeld te brengen.
278,60 Onderzoeken van het gebied in de achterste schedelgroeve met gebruik van een MRI.

083002

€

083042

€

85,28 Maken van röntgenfoto's van de gehele wervelkolom, foto's van het heiligbeen, het staartbeen en
een overzichtsopname van het gewricht tussen heiligbeen en darmbeen is hierbij inbegrepen.
159,79 Onderzoeken van de wervelkolom met gebruik van een CT.

083043

€

134,99 Onderzoeken van de hals met gebruik van een CT.

083102

€

083191

€

263,21 Onderzoeken van de hals met gebruik van een MRI.

083192

€

263,21 Onderzoeken van de halswervelkolom met gebruik van een MRI.

083202

€

083290

€

297,01 Onderzoeken van de borstwervelkolom met gebruik van een MRI.

083302

€

083390

€

49,90 Maken van röntgenfoto's van de lendenwervels en het heiligbeen, een overzichtsopname van het
gewricht tussen heiligbeen en darmbeen is hierbij inbegrepen.
268,17 Onderzoeken van de lendenwervelkolom met gebruik van een MRI.

083402

€

083615

€

084002

€

45,83 Maken van röntgenfoto's speciaal van het gewricht tussen heiligbeen en darmbeen en/of het
staartbeen.
144,29 Inbrengen van contrastvloeistof in de ruimte rond het ruggenmerg of in een wervelgewricht door de
radioloog ten behoeve van een MRI of CT-scan.
72,02 Onderzoeken met röntgen van de gehele schouder, arm en hand.

084042

€

150,52 Maken van een CT-scan van de arm(en), met of zonder inspuiten van contrast.

084070

€

101,15 Onderzoek doen van een of beide armen met behulp van echo.

084090

€

295,86 Onderzoeken van de schouder(s) en/of arm(en) met gebruik van een MRI.

084202

€

084257

€

084277

€

084402

€

49,13 Maken van röntgenfoto's van het schouderblad en/of het sleutelbeen en/of het schoudergewricht
en/of de bovenarm.
163,44 Inspuiten in de schouder van een middel voor plaatselijke verdoving, waarna kalk, die zich in de
schouder(s) heeft afgezet, wordt aangeprikt en door middel van opzuigen zoveel mogelijk wordt
verwijderd (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder doorlichting.
163,44 Inspuiten in de schouder van een middel voor plaatselijke verdoving, waarna kalk, die zich in de
schouder(s) heeft afgezet, wordt aangeprikt en door middel van opzuigen zoveel mogelijk wordt
verwijderd (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder echogeleide.
43,82 Onderzoeken met behulp van röntgen van de elleboog en/of de onderarm.

084602

€

43,87 Onderzoeken met behulp van röntgen van pols en/of hand en/of vingers.

084730

€

085000

€

50,17 Voorspellen hoe lang iemand wordt aan de hand van het handwortelskelet en/of de
skeletleeftijdbepaling.
69,93 Onderzoeken met röntgen van de borstkas, alleen doorlichten, geen foto.

085002

€

085042

€

085070

€

48,41 Onderzoeken met röntgen van de borstkas in een of meerdere richtingen, doorlichting is hierbij
inbegrepen.
207,13 Onderzoeken van de borstkas, het hart en de grote bloedvaten met gebruik van een CT, het
toedienen van een contrastmiddel is hierbij inbegrepen.
140,44 Onderzoeken met behulp van echo van het hart en/of de borstkas.

085091

€

319,67 Onderzoek van de borstklier met gebruik van een MRI.

085093

€

319,67 Onderzoeken van de borstkas(wand) en ruimte tussen de longen met gebruik van een MRI.

085190

€

430,13 Onderzoeken van het hart met gebruik van een MRI.

085191

€

733,96 Maken van een MRI-scan van het hart tijdens een inspanningstest met dobutamine.

086202

€

086802

€

086970

€

101,87 Onderzoeken van de borstklier met behulp van echo.

086978

€

163,87 Laten afvloeien van vocht uit de borstklier onder echo geleide.

087002

€

49,32 Maken van röntgenfoto's van de gehele buik, liggend en/of staand in één of meerdere richtingen.

087042

€

087070

€

220,87 Vervaardigen van een CT-scan van de buik en de ruimte achter het buikvlies, met inbegrip van
contrastmiddel door de mond en/of door de anus, met of tijdens toediening van contrastmiddel,
dat door een ader wordt toegediend.
102,16 Onderzoeken van de organen in de buik met behulp van echo (echo).

087078

€

253,62 Laten afvloeien van vocht uit een holte gevuld met pus onder echogeleide.

087091

€

361,70 Onderzoeken van de lever met behulp van een MRI.

087092

€

361,70 Onderzoeken van de prostaat met behulp van een MRI.

087096

€

361,70 Onderzoeken van de endeldarm met behulp van een MRI.

50,75 Onderzoeken met röntgen van de halswervelkolom of een deel daarvan.

44,69 Onderzoeken met röntgen van de borstwervelkolom of een deel daarvan.

47,31 Maken van röntgenfoto's van strottenhoofd en luchtpijp, het onderzoeken van een vergroting van
de schildkier is hierbij inbegrepen, al of niet met behulp van contrast in de slokdarm.
57,11 Onderzoeken met röntgen van ribben en/of borstbeen.

087097

€

361,70 Onderzoeken van de buik met behulp van een MRI.

087098

€

087258

€

531,22 Wisselen van het afvoerslangetje dat nodig was voor het laten afvloeien van vocht uit een holte
gevuld met pus.
194,81 Inbrengen van een slangetje in de maag of de twaalfvingerige darm.

087678

€

441,69 Laten afvloeien van vocht uit galblaas of galwegen met gebruikmaken van echo.

087698

€

531,22 Wisselen van het afvoerslangetje dat was ingebracht om vloeistof af te voeren uit galblaas of galweg.

087811

€

088090

€

261,31 Doorlichten tijdens het verrichten van een kijkonderzoek van de galwegen en de alvleesklier, het
bijstaan van degene die het kijkonderzoek doet en het beoordelen van röntgenfoto's.
335,63 Onderzoeken van het bekken met gebruik van een MRI.

088470

€

088511

€

089002

€

089070

€

089090

€

272,10 Onderzoeken van de heup(en) en of be(n)en met gebruik van een MRI.

089142

€

168,81 Onderzoeken met CT van de benen, met of zonder contrastmiddel in de aderen.

089202

€

49,78 Onderzoeken met röntgen van bekken en/of heupgewricht.

089302

€

43,73 Onderzoeken met röntgen van het bovenbeen.

089402

€

45,20 Onderzoeken met röntgen van de knie en/of onderbeen.

089602

€

44,04 Maken van röntgenfoto's van de enkel en/of de voet(wortel) en/of de tenen.

089879

€

119053

€

15A342 069499030

€

15A343 069499031

€

15B034 131999052

€

15B056 131999094

€

15B057 131999095

€

15B059 131999097

€

585,93 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging
tegengaat) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie
2.126,86 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden
van de knie
1.778,65 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de heup

15B060 131999102

€

4.298,92 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van botspierstelsel

15B061 131999103

€

5.377,91 Inbrengen van een knieprothese bij slijtage van de knie

15B062 131999104

€

9.713,57 Inbrengen van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de knie

15B076 131999132

€

15B079 131999137

€

15B080 131999138

€

682,62 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat
beweging tegengaat) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie
461,16 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat
beweging tegengaat) bij slijtage van de knie
2.430,51 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de knie

15B094 131999165

€

522,40 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie

15B095 131999169

€

15B098 131999172

€

452,52 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging
tegengaat) bij slijtage van de knie
714,32 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup

15B099 131999178

€

15B113 131999195

€

15B114 131999197

€

15B115 131999198

€

15B124 131999215

€

740,23 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van
de wervelkolom
361,11 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een
beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie
511,13 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de
knie
432,79 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van
de heup
393,21 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie

15B125 131999217

€

377,75 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie

94,15 Onderzoeken van de balzak met echo.
153,12 Onderzoeken van de vorm van de baarmoederholte en de toe- en doorgankelijkheid van de eileiders
met behulp van röntgenonderzoek na toediening van contrastmiddel in de baarmoederholte.
73,74 Onderzoeken met röntgen van het gehele been en/of de voet.
98,04 Onderzoeken van een of beide benen met behulp van echo.

105,59 Beoordelen van röntgenonderzoek voor derden.
86,57 Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden.
527,14 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom
452,03 Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de
pols)
9.309,42 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup

15B126 131999218

€

403,03 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup

15B131 131999230

€

15B132 131999232

€

146,25 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/
(kruis)banden van de knie
381,46 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie

15B133 131999234

€

195,99 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup

15B134 131999237

€

15B138 131999246

€

248,15 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de
wervelkolom
203,96 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie

15B209 149999006

€

1.677,38 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij een goedaardige vergroting van de prostaat

15B210 149999011

€

6.713,98 Kijkoperatie in de buikholte bij een goedaardige vergroting van de prostaat

15B211 149999012

€

3.205,61 Operatie bij een goedaardige vergroting van de prostaat

15B216 149999024

€

3.021,04 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardige vergroting van de prostaat

15B217 149999026

€

6.248,21 Kijkoperatie bij een goedaardige vergroting van de prostaat

15B220 149999036

€

15B221 149999037

€

1.121,29 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of
dagbehandeling bij een goedaardige vergroting van de prostaat
1.558,73 1 tot 3 operaties bij een goedaardige vergroting van de prostaat

15B230 149999056

€

15B296 192001007

€ 15.566,36 Vervangen van (een deel van) een heupprothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of
medische behandeling
€ 15.474,56 Vervangen van (een deel van) een knieprothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of
medische behandeling
€
818,86 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of
dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de
heup
€ 2.297,68 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of
medische behandeling aan de heup
€ 14.824,81 Uitgebreide operatie heup bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling
aan de heup
€ 10.708,67 Vervangen van een prothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling
aan een gewricht
€
684,84 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of
dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie

15B297 192001008
15B298 192001009

15B299 192001010
15B300 192001011
15B304 192001016
15B305 192001017

239,71 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardige vergroting van de prostaat

15B306 192001018

€

2.787,56 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of
medische behandeling aan de knie
9.228,81 Uitgebreide operatie knie bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling
aan de knie
183,13 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of
medische behandeling aan de heup
591,38 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of
dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan een
gewricht
1.872,47 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of
medische behandeling aan een gewricht
10.193,86 Uitgebreide operatie gewrichten bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische
behandeling aan een gewricht
184,35 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of
medische behandeling aan de knie
180,60 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of
medische behandeling aan een gewricht
7.701,74 Verwijderen gewrichtsprothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische
behandeling aan een gewricht
8.398,91 Operatie knie bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie

15B307 192001019

€

15B308 192001021

€

15B316 192001029

€

15B317 192001030

€

15B318 192001031

€

15B319 192001033

€

15B329 192001046

€

15B332 192001049

€

15B333 192001051

€

15B343 210301002

€

542,77 Sterilisatie van de man

15B346 210301006

€

15B349 210301011

€

15B435 131999237

€

535,93 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of
dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplanting (man)
262,91 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hulpverlening in verband met de
voortplanting (man)
237,93 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom

15B860 990004055

€

3.003,30 Rechtzetten van het neustussenschot door een plastisch chirurg

15C335 069499012

€

4.099,04 Uitgebreide operatie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel

15C342 069499024

€

15C343 069499025

€

15C344 069499026

€

15C347 069499029

€

15C354 069499040

€

15C357 069499046

€

15C673 131999004

€

15C674 131999005

€

15C695 131999050

€

3.628,30 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van
botspierstelsel
6.636,63 Uitgebreide operatie bekken/ heup/ bovenbeen bij een ziekte van botspierstelsel

15C701 131999072

€

3.816,17 Uitgebreide operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel

15C703 131999074

€ 11.132,71 Inbrengen van een schouderprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de schouder

15C708 131999093

€

2.362,71 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van botspierstelsel

15C711 131999101

€

3.921,67 Operatieve behandeling van een ontwrichte schouder bij ontwrichting van de schouder

15C717 131999129

€

15C721 131999136

€

537,04 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging
tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel
1.288,31 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van gewricht

15C722 131999144

€

1.745,12 Operatie weke delen bij een ziekte van botspierstelsel

15C723 131999145

€

4.653,56 Operatie weke delen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel

15C725 131999147

€

5.144,03 Operatie aan knie en/of onderbeen bij een ziekte van botspierstelsel

15C732 131999164

€

15C733 131999166

€

15C736 131999175

€

15C741 131999194

€

15C742 131999196

€

15C743 131999199

€

2.228,87 Uitgebreide operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel

15C745 131999201

€

15C750 131999214

€

8.980,44 Inbrengen van een enkelprothese en/of voetprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van
de enkel en/of de voet
360,72 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel

15C751 131999216

€

15C752 131999219

€

15C754 131999221

€

15C755 131999222

€

15C756 131999228

€

15C757 131999231

€

15C758 131999235

€

15C759 131999244

€

15C760 131999247

€

3.305,86 Uitgebreide operatie pols/ hand bij een ziekte van botspierstelsel

15C763 131999251

€

2.223,40 Operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel

15C764 131999254

€

1.787,87 Operatie schouder of elleboog bij een ziekte van botspierstelsel

15C765 131999256

€

15C847 149399020

€

15C848 149399021

€

15C855 149399031

€

642,79 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw,
zenuwknoop of zenuwwortel
495,00 Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
552,57 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (rÃ¶ntgen of echo of CT-scan of
MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
2.408,54 Operatief verlichten van de zenuw bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
355,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan
2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
279,99 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of
zenuwwortel
1.811,71 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen bij een ziekte van botspierstelsel

484,15 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel
482,13 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging
tegengaat) bij slijtage van gewricht
1.793,12 Operatie bot bij een ziekte van botspierstelsel
463,69 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte
van botspierstelsel
557,44 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht

357,40 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van
gewricht
4.246,97 Uitgebreide operatie elleboog/ onderarm bij een ziekte van botspierstelsel
9.748,31 Inbrengen van een elleboogprothese en/of een polsprothese tijdens een ziekenhuisopname bij
slijtage van de elleboog en/of de pols
4.317,16 Uitgebreide operatie enkel/ voet bij een ziekte van botspierstelsel
166,59 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel
347,13 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht
2.500,04 Operatie enkel of voet bij een ziekte van botspierstelsel
186,28 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht

912,46 Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel
3.125,67 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/
eileider
8.097,20 Operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider
317,48 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening
van de vrouwelijke organen

15C900 149899002

€

1.184,77 Onderzoek van prostaatweefsel bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

15C901 149899003

€

15C902 149899004

€

15C903 149899005

€

15C904 149899006

€

15C909 149899012

€

15C910 149899013

€

15C912 149899017

€

2.291,61 Operatie bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

15C917 149999010

€

1.208,74 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij een aandoening van urinewegen of prostaat

15C921 149999022

€

2.944,21 Operatie uitgebreid bij een aandoening van urinewegen of prostaat

15C922 149999023

€

9.336,52 Open operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een aandoening van urinewegen of prostaat

15C923 149999027

€

15C928 149999034

€

583,07 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of
dagbehandeling bij plasklachten (LUTS)
3.135,27 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van urinewegen of prostaat

15C929 149999035

€

5.835,88 Operatie bij een aandoening van urinewegen of prostaat

15C930 149999042

€

15C931 149999048

€

15C932 149999049

€

722,92 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of
dagbehandeling bij een aandoening van urinewegen of prostaat
2.154,76 1 tot 3 operaties bij een aandoening van urinewegen of prostaat

15C936 149999054

€

4.209,47 Kijkoperatie bij een aandoening van urinewegen of prostaat

15C937 149999069

€

336,47 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van urinewegen of prostaat

15C955 170901053

€

635,78 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

15C987 182199025

€

475,67 2 of meer polikliniekbezoeken/ consulaties op afstand of second opinion(s) bij algemene klachten

15C988 182199026

€

290,27 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij algemene klachten

15D161 990004004

€

15D162 990004006

€

15D163 990004007

€

15D164 990004009

€

15D175 990004021

€

15D176 990004022

€ 10.424,79 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D177 990004023

€

9.180,24 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg

15D182 990004028

€

8.440,50 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg

15D188 990004035

€

3.963,82 Facelift door een plastisch chirurg

15D189 990004036

€

2.098,74 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D190 990004037

€

7.111,92 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D194 990004041

€

1.491,50 Hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D197 990004044

€ 13.577,02 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg

15D199 990004046

€

4.528,32 Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

15D200 990004047

€

1.528,22 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D206 990004056

€

8.440,50 Hersteloperatie van de borst met prothese door een plastisch chirurg

15D207 990004057

€

2.690,62 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg

15D208 990004058

€

4.601,53 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

15D211 990004062

€

3.585,78 Hersteloperatie van de geslachtsdelen door een plastisch chirurg

15D641 131999257

€ 20.875,33 Zeer ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een
ziekte van botspierstelsel

3.810,91 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de mannelijke
geslachtsorganen
8.108,19 Uitgebreide operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke
geslachtsorganen
16.925,17 Inbrengen of vervangen van een penisprothese bij een aandoening van de mannelijke
geslachtsorganen of incongruentie genderidentiteit
582,09 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of
dagbehandeling bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
282,21 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de mannelijke
geslachtsorganen
3.833,06 Open operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

338,58 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij plasklachten (LUTS)

3.521,65 Ziekenhuisopname i.v.m. plastische chirurgie
854,19 Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een
plastisch chirurg
512,05 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een
polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie
190,09 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie
2.366,36 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D643 131999259

15E304

069499006

€ 20.687,32 Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte
van botspierstelsel
€ 13.787,83 Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van
botspierstelsel
€ 7.617,37 Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia of operatie aan meerdere wervels tijdens een
ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel
€ 1.134,01 Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom

15E307

069499006

€

15E355

990004050

€

5.139,27 Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg

15E356

990004069

€

2.123,45 Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid/ besnijdenis door een plastisch chirurg

15E443

990356073

€

15E445

990356076

€

15E465

059899063

€

549,14 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1
dagbehandeling bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)
211,94 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking of andere
aandoening (bij kind)
9.486,45 Operatie bij incongruentie genderidentiteit

15E643

131999277

€

15E788

199299119

€

15E793

210301017

€

4.261,82 Hersteloperatie na sterilisatie man

15E829

131999284

€

5.539,37 Operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel

15E858

990004076

€

15E871

019999064

€

6.872,89 Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor borstvergroting
door een plastisch chirurg
1.307,66 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een infectie

15E878

990004078

€

15E879

990004079

€

17E793

210301017

€

15D645 131999261
15D647 131999263

963,62 Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom

711,17 Niet-operatieve behandeling bij een ziekte van botspierstelsel
515,39 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel

6.515,18 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of
afsluiten van een bloedvat door een radioloog
5.101,95 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door
een radioloog
4.261,82 Hersteloperatie na sterilisatie man

