
PASSANTENTARIEVEN 2021

declaratiecodezorgproductcodeomschrijving tarief

15B905 10501004 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 448,97€        

15B906 10501005 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 667,11€        

17B906 10501005 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 667,11€        

15B909 10501008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 421,80€        

17B909 10501008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 421,80€        

17B910 10501010 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 239,98€        

15B910 10501010 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 239,98€        

15A029 20107021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 231,00€        

15A259 29499016 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 878,22€        

17A259 29499016 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 878,22€        

15A263 29499020 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 397,70€        

17A263 29499020 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 397,70€        

17A264 29499021 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 662,75€        

15A264 29499021 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 662,75€        

17A265 29499022 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.186,12€     

15A265 29499022 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.186,12€     

15A270 29499027 Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan 640,35€        

17A277 29499034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan 290,20€        

15A277 29499034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan 290,20€        

17A280 29499039 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan 142,80€        

15A280 29499039 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan 142,80€        

17C187 29899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 805,46€        

15C187 29899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 805,46€        

17C190 29899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 579,60€        

15C190 29899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 579,60€        

15C194 29899011 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid 411,82€        

17C195 29899013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid 123,19€        

15C195 29899013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid 123,19€        

15C197 29999003 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 609,22€        

17C197 29999003 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 609,22€        

15C204 29999011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 171,53€        

15C206 29999013 Een operatie bot en/of gewricht bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 2.050,90€     

17C206 29999013 Een operatie bot en/of gewricht bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 2.050,90€     

15C278 49899015 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de schildklier 300,07€        

15E304 69499006 Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom 1.171,39€     



15C342 69499024 beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 592,25€        

17C344 69499026 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 747,72€        

15C344 69499026 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 747,72€        

17C347 69499029 Operatief verlichten van de zenuw bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 1.600,85€     

15C347 69499029 Operatief verlichten van de zenuw bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 1.600,85€     

15C354 69499040 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel379,04€        

15C355 69499042 Uitsnijden of operatief verlichten van pezen bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 1.259,74€     

15C357 69499046 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 230,34€        

15B435 69499048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom 152,86€        

15E727 99799047 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 2.158,16€     

17E727 99799047 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 2.158,16€     

15E735 99799057 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand met diagnostisch onderzoek bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 327,27€        

15E736 99799058 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 173,32€        

15E321 109799017 Herstel van de neus, uitgebreide operatie bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis 3.115,24€     

15B833 109799019 Herstel van de neus, uitgebreide operatie bij een vormafwijking bovenste luchtwegen 3.727,27€     

17B833 109799019 Herstel van de neus, uitgebreide operatie bij een vormafwijking bovenste luchtwegen 3.727,27€     

15B851 109799039 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een vormafwijking bovenste luchtwegen 114,10€        

15A933 110401019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een liesbreuk 177,56€        

15B428 110401022 Enkelzijdige open operatie bij een liesbreuk 2.182,89€     

15A953 110401042 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een littekenbreuk 207,29€        

15E642 110401060 Open operatie bij een littekenbreuk 1.824,82€     

15C556 119499040 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.972,80€     

17C556 119499040 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.972,80€     

15C557 119499041 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.459,90€     

17C557 119499041 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.459,90€     

15C558 119499046 Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 542,00€        

15C559 119499047 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 462,69€        

15C560 119499048 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 506,71€        

17C560 119499048 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 506,71€        

15C563 119499051 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 201,37€        

15C585 119499078 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 284,28€        

17E331 120201007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 585,84€        

15E331 120201007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 585,84€        

15C611 120201010 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met blaren 119,20€        

15D624 120201013 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met blaren 637,26€        

15D625 120201014 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met blaren 379,04€        

15E333 120301007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 432,34€        



15C618 120301010 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking of eczeem 142,14€        

15E624 120301017 Maximaal 2 allergietesten en/of diagnostiek en/of ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking en/of eczeem 281,60€        

17B012 120401007 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 585,84€        

15B012 120401007 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 585,84€        

15B014 120401010 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 138,87€        

15D629 120401013 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 644,37€        

15D630 120401014 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 315,29€        

15C625 120701017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren343,46€        

15C626 120701018 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 143,95€        

15E338 120701024 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 433,48€        

17C652 129999049 Operatie huid en/of weke delen en/of afsluiten van een bloedvat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1.155,30€     

15C652 129999049 Operatie huid en/of weke delen en/of afsluiten van een bloedvat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1.155,30€     

15E342 129999062 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 497,49€        

15C660 129999065 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 152,63€        

17C660 129999065 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 152,63€        

17C664 129999070 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 563,82€        

15C664 129999070 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 563,82€        

15E344 129999078 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 585,84€        

17C672 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 130,30€        

15C672 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 130,30€        

15D636 129999088 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel699,74€        

15D637 129999089 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel432,34€        

15D639 129999091 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 568,56€        

15D640 129999092 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 378,77€        

17D640 129999092 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 378,77€        

15C673 131999004 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen bij een ziekte van botspierstelsel 1.538,24€     

15B034 131999052 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup 10.500,00€  

15C701 131999072 Uitgebreide operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel 4.217,93€     

15B057 131999095 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 1.263,30€     

15B060 131999102 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van botspierstelsel 4.665,73€     

15B062 131999104 Inbrengen van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de knie 10.750,00€  

15C717 131999129 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel 533,97€        

15B080 131999138 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de knie 2.392,69€     

17C722 131999144 Operatie weke delen bij een ziekte van botspierstelsel 1.355,13€     

15C722 131999144 Operatie weke delen bij een ziekte van botspierstelsel 1.355,13€     

15C732 131999164 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel 546,91€        

17C732 131999164 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel 546,91€        



15B094 131999165 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 556,45€        

15C733 131999166 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage van gewricht 600,78€        

15B098 131999172 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup 769,93€        

17B098 131999172 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup 769,93€        

15C736 131999175 Operatie bot bij een ziekte van botspierstelsel 1.916,24€     

15C738 131999177 Operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel 2.611,21€     

15B099 131999178 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 640,86€        

15B102 131999181 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 572,43€        

15C741 131999194 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 396,81€        

15B113 131999195 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 470,67€        

15C742 131999196 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht 579,94€        

17C742 131999196 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht 579,94€        

17B114 131999197 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie 549,35€        

15B114 131999197 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie 549,35€        

15B115 131999198 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 406,01€        

17C743 131999199 Uitgebreide operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 2.217,42€     

15C743 131999199 Uitgebreide operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 2.217,42€     

15B116 131999202 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 485,17€        

15C750 131999214 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel 372,42€        

15B124 131999215 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 414,58€        

15C751 131999216 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht 476,33€        

15B125 131999217 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 453,47€        

15C755 131999222 Uitgebreide operatie enkel/ voet bij een ziekte van botspierstelsel 3.560,74€     

15C756 131999228 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 235,30€        

15B131 131999230 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 202,55€        

15C757 131999231 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht 369,20€        

15B132 131999232 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie 409,74€        

15B133 131999234 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 275,47€        

15C758 131999235 Operatie enkel of voet bij een ziekte van botspierstelsel 2.506,60€     

15B134 131999237 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 233,37€        

15B135 131999239 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 186,72€        

15C759 131999244 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht 259,52€        

15B138 131999246 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 238,25€        

15C763 131999251 Operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 2.151,24€     

15C764 131999254 Operatie schouder of elleboog bij een ziekte van botspierstelsel 1.651,36€     

15C765 131999256 Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel 1.206,13€     

15D647 131999263 Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia of operatie aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 6.695,00€     



17E829 131999284 Operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 6.695,00€     

15E829 131999284 Operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 6.695,00€     

17E830 131999285 Operatie aan de wervelkolom bij een ziekte van botspierstelsel 6.695,00€     

15E830 131999285 Operatie aan de wervelkolom bij een ziekte van botspierstelsel 6.695,00€     

15C944 170901040 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aangeboren heupafwijking 570,82€        

15C946 170901042 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren heupafwijking 152,50€        

15C957 170901055 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking botspierstelsel 209,36€        

15C987 182199025 2 of meer polikliniekbezoeken/ consulaties op afstand of second opinion(s) bij algemene klachten 482,04€        

15C988 182199026 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij algemene klachten 247,70€        

15C997 182199045 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten 251,71€        

15B308 192001021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 241,28€        

15E787 199299118 Diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 504,22€        

15E789 199299120 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 323,87€        

15B353 219699005 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling 136,22€        

15E852 982017012 Operatie aan de wervelkolom bij een uitstulping van een tussenwervelschijf in de onderrug met druk op zenuwbanen (HNP tussen de lendenwervels) (deelname PTED-studie)6.695,00€     

15D161 990004004 Ziekenhuisopname i.v.m. plastische chirurgie 2.637,88€     

17D162 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg 567,65€        

15D162 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg 567,65€        

15D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 313,89€        

17D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 313,89€        

15D164 990004009 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie 136,19€        

15D166 990004011 Ingewikkelde en uitgebreide operatie van spieren/ pezen/ bloedvaten/ zenuwen door een plastisch chirurg 6.514,75€     

15D170 990004016 Ingewikkelde en zeer uitgebreide operatie van spieren/ pezen/ bloedvaten/ zenuwen door een plastisch chirurg 5.642,91€     

15D173 990004019 Aanhechting van arm/been of groot herstel van spieren/ pezen/ bloedvaten/ zenuwen door een plastisch chirurg 6.514,75€     

15D174 990004020 Groot herstel van de aangezichtszenuw door een plastisch chirurg 5.054,14€     

17D175 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.116,29€     

15D175 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.116,29€     

17D177 990004023 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 7.290,28€     

15D177 990004023 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 7.290,28€     

15D178 990004024 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg 3.946,77€     

15D179 990004025 Hersteloperatie van het oor/oren door een plastisch chirurg 3.595,45€     

15D182 990004028 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 4.369,03€     

17D182 990004028 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 4.369,03€     

15D183 990004029 Grote en uitgebreide hersteloperatie van een pees of zenuw aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 4.623,32€     

15D185 990004031 Inbrengen van een silicone ballonnetje door een plastisch chirurg 3.079,70€     

17B376 990004033 Borstverkleining door een plastisch chirurg 4.407,05€     

15B376 990004033 Borstverkleining door een plastisch chirurg 4.407,05€     



15D187 990004034 Meerdere hersteloperaties van een pees aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 4.060,79€     

15D188 990004035 Facelift door een plastisch chirurg 3.198,15€     

17D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.734,34€     

15D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.734,34€     

17D190 990004037 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 4.974,90€     

15D190 990004037 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 4.974,90€     

15D191 990004038 Buikwand hersteloperatie door een plastisch chirurg 5.982,78€     

17D191 990004038 Buikwand hersteloperatie door een plastisch chirurg 5.982,78€     

17D192 990004039 Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 3.524,61€     

15D192 990004039 Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 3.524,61€     

15D193 990004040 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 4.190,31€     

17D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.282,75€     

15D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.282,75€     

15D198 990004045 Hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg 3.221,28€     

15D199 990004046 Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 2.782,66€     

17D199 990004046 Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 2.782,66€     

17D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.095,33€     

15D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.095,33€     

17D201 990004048 Beperkte hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 2.962,11€     

15D201 990004048 Beperkte hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 2.962,11€     

17D202 990004049 Middel grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.697,19€     

15D202 990004049 Middel grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.697,19€     

17E355 990004050 Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg 3.811,59€     

15E355 990004050 Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg 3.811,59€     

15D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 759,23€        

17D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 759,23€        

17D205 990004054 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.289,75€     

15D205 990004054 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.289,75€     

15B860 990004055 Rechtzetten van het neustussenschot door een plastisch chirurg 3.808,82€     

17B860 990004055 Rechtzetten van het neustussenschot door een plastisch chirurg 3.808,82€     

15D206 990004056 Hersteloperatie van de borst met prothese door een plastisch chirurg 4.168,14€     

17D206 990004056 Hersteloperatie van de borst met prothese door een plastisch chirurg 4.168,14€     

15D207 990004057 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.094,71€     

17D208 990004058 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 2.067,82€     

15D208 990004058 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 2.067,82€     

17D209 990004059 Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 4.145,75€     

15D209 990004059 Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 4.145,75€     



15D210 990004060 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen door een plastisch chirurg 1.078,76€     

15B377 990004061 Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg 1.302,95€     

17D211 990004062 Hersteloperatie van de geslachtsdelen door een plastisch chirurg 1.825,81€     

15D211 990004062 Hersteloperatie van de geslachtsdelen door een plastisch chirurg 1.825,81€     

15D212 990004063 Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg 1.149,95€     

15D213 990004064 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg 1.750,37€     

15D213 990004064 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg 1.750,37€     

17D214 990004065 Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg 1.489,25€     

15D214 990004065 Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg 1.489,25€     

15D215 990004066 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg 1.002,54€     

15D216 990004067 Hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 1.942,58€     

15E357 990004071 Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg 1.185,61€     

17E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 1.333,45€     

15E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 1.333,45€     

17E359 990004073 Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg 2.859,55€     

15E359 990004073 Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg 2.859,55€     

15D217 990004075 Beperkte hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 1.539,85€     

15E858 990004076 Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor borstvergroting door een plastisch chirurg 5.224,76€     

17E858 990004076 Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor borstvergroting door een plastisch chirurg 5.224,76€     

17E859 990004077 Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een plastisch chirurg 4.027,30€     

15E859 990004077 Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een plastisch chirurg 4.027,30€     

15E878 990004078 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 4.941,01€     

17E878 990004078 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 4.941,01€     

17E879 990004079 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 1.935,19€     

15E879 990004079 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 1.935,19€     

15E434 990356055 Matig ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 2.011,33€     

17E434 990356055 Matig ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 2.011,33€     

15E436 990356059 Laag ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 1.773,49€     

17E436 990356059 Laag ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 1.773,49€     

17E443 990356073 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)574,62€        

15E443 990356073 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)574,62€        

15E445 990356076 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 161,00€        

15B059 131999097 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de heup € 2.298.90

15B063 131999105 Behandeling bij klachten aan de wervelkolom € 460,75

15B080 131999138 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de knie € 2.711,15

15B306 192001018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie € 2.963,35

15B319 192001033 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie € 193,03



15E788 199299119 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel € 662,51

17D193 990004040 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg € 4.190,31


