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Omschrijving zorgproduct Zorgproductcode DC-code Passantentarief

Behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel 020117004 15B999  €             673,53 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de speekselklier 028899022 15C013  €             182,39 

Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij dikkedarm of endeldarmkanker 029199006 15B512  €          1.393,80 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker buikorganen 029199266 15C140  €             220,69 

Uitgebreide operatie lymfevaten en/of huid bij huidkanker of voortekenen daarvan 029499003 15A247  €          3.348,23 

Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 029499016 15A259  €             847,90 

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of voortekenen daarvan 029499018 15A261  €             847,90 

Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 029899004 15C187  €             894,36 

Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 029899005 15C188  €          1.408,62 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 029899007 15C190  €             476,22 

Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 029899008 15C191  €          1.033,74 

Poliklinische diagnostiek/ingreep, 1 of 2 dagverplegingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 029899011 15C194  €             354,26 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 029899013 15C195  €             127,77 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de schildklier 049899015 15C278  €             313,77 

Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom 069499006 15E304  €             795,63 

Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 069499025 15C343  €             476,66 

Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom 069499043 15A346  €             271,53 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 069499046 15C357  €             181,37 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij carpaaltunnelsyndroom 069499048 15B435  €             168,42 

Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 079999017 15E309  €          1.074,39 

Behandeling van een open been met een tot vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met opene been 099799009 15B728  €             441,37 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 099799019 15B731  €             579,34 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 099799028 15B738  €             220,82 

Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699019 15C505  €             557,52 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een vormafwijking bovenste luchtwegen 109799039 15B851  €             162,61 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een breuk van het middenrif 110401004 15A922  €             511,06 

Kijkoperatie bij een breuk van het middenrif 110401007 15A925  €          6.312,75 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een liesbreuk 110401008 15A926  €             414,78 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een liesbreuk 110401019 15A933  €             166,20 

Enkelzijdige open operatie bij een liesbreuk 110401022 15B428  €          2.386,88 

Dubbelzijdige open operatie bij een liesbreuk 110401023 15B429  €          3.885,22 

Enkelzijdige kijkoperatie bij een liesbreuk 110401024 15B430  €          2.390,92 

Dubbelzijdige kijkoperatie bij een liesbreuk 110401025 15B431  €          3.652,92 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een littekenbreuk 110401026 15A940  €             567,09 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 110401030 15A942  €             145,19 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een littekenbreuk 110401042 15A953  €             151,00 

Kijkoperatie bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 110401057 15E639  €          3.077,98 

Open operatie bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 110401058 15E640  €          2.621,40 

Kijkoperatie bij een littekenbreuk 110401059 15E641  €          4.889,92 

Open operatie bij een littekenbreuk 110401060 15E642  €          5.435,82 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 110901006 15A972  €             638,83 

Operatie galblaas en/of galwegen bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 110901011 15A976  €          2.851,48 

Operatie galblaas en/of galwegen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 110901012 15A977  €          4.628,58 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 110901014 15A978  €             227,31 

Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499031 15C547  €          3.178,04 

Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499034 15C550  €          2.299,25 

Uitgebreide kijkoperatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot en met 28 verpleegdagen bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499036 15C552  €          2.926,97 

Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499037 15C553  €          2.131,35 

Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot en met 28 verpleegdagen bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499039 15C555  €          3.316,08 

Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499040 15C556  €          1.719,02 

Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499041 15C557  €          1.724,83 

Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499046 15C558  €             545,91 

Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499047 15C559  €             412,33 

3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499050 15C562  €             285,57 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 119499051 15C563  €             223,65 
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Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499073 15C580  €          1.620,29 

Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499074 15C581  €             993,08 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 119499078 15C585  €             299,57 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 120301007 15E333  €             487,83 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 120401010 15B014  €             139,38 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 120701024 15E338  €             493,64 

Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999049 15C652  €          1.045,35 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999062 15E342  €             563,33 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999065 15C660  €             162,61 

1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 129999085 15D633  €             542,35 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 129999086 15D634  €             216,03 

1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999088 15D636  €             693,12 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 129999089 15D637  €             458,79 

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van botspierstelsel 131999093 15C708  €          2.119,74 

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 131999095 15B057  €          1.543,68 

Uitgebreide operatie bij een ziekte van botspierstelsel 131999099 15C709  €          2.183,62 

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel 131999129 15C717  €             505,25 

Operatie weke delen bij een ziekte van botspierstelsel 131999144 15C722  €          1.387,99 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel 131999164 15C732  €             511,06 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 131999165 15B094  €             540,10 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de heup 131999172 15B098  €             720,13 

Meer dan 2 bezoeken aan de dagbehandeling of polikliniek bij een ziekte van botspierstelsel 131999194 15C741  €             394,91 

Uitgebreide operatie elleboog/ onderarm bij een ziekte van botspierstelsel 131999219 15C752  €          3.525,15 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel 131999228 15C756  €             174,23 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van gewricht (uitgezonderd heup of knie) 131999244 15C759  €             206,31 

Uitgebreide operatie pols/ hand bij een ziekte van botspierstelsel 131999247 15C760  €          3.281,24 

Operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 131999251 15C763  €          2.230,08 

Operatie schouder of elleboog bij een ziekte van botspierstelsel 131999254 15C764  €          1.572,68 

Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel 131999256 15C765  €             964,05 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van de borst 140801007 15C826  €             987,28 

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van de borst 140801010 15C829  €             441,37 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de borst 140801013 15C831  €             156,80 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 149899012 15C909  €             151,00 

Operatie om een verzakking te verhelpen bij urineverlies/ verzakking 149999046 15B228  €          2.188,00 

Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt op de afdeling heelkunde bij algemene klachten 182199024 15C986  €          2.230,08 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een operatieve ingreep op de afdeling heelkunde bij algemene klachten 182199033 15C992  €             638,83 

1 of 2 polikliniekbezoeken op de afdeling heelkunde bij algemene klachten 182199045 15C997  €             249,72 

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort 191301014 15E782  €             457,78 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort 191301015 15E783  €             215,16 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan een gewricht (excl heup/knie) 192001029 15B316  €             604,81 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling 192001042 15B326  €             261,34 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan een gewricht (excl heup/knie) 192001046 15B329  €             379,33 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 199199015 15D036  €             214,34 

1 tot 2 dagbehandelingen / meer dan 2 polikliniekbezoeken / meer dan 2 onderzoeken, inclusief allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 199199017 15E626  €             383,30 

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken bij een letsel 199299118 15E787  €             587,71 

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een letsel 199299119 15E788  €             432,31 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel 199299120 15E789  €             199,72 

1 of 2 polikliniekbezoeken man bij voorkomen van zwangerschap 210301011 15B349  €             110,34 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling 219699005 15B353  €             167,08 
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