
Passantentarieven Keel-, Neus- en Oorheelkunde 2018*

* Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen of drukfouten

Omschrijving zorgproduct Zorgproductcode DC-code Passantentarief

Operatie aan de speekselklier(en) bij een goedaardig gezwel van de speekselklier 028899016 15C008  €          4.884,11 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de speekselklier 028899021 15C012  €             603,98 

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

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas 029099007 15C053  €          1.777,10 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas 029099031 15C069  €             232,30 

Diagnostisch onderzoek bij kanker van lip of mond of keelholte of hals 029299022 15C154  €             447,18 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een gezwel van de evenwichtszenuw 029799067 15C175  €             197,46 

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

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

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel 029999003 15C197  €             621,40 

Operatie neus en/of neusbijholten bij een goedaardig gezwel 029999009 15C203  €          2.688,87 

Een operatie huid en/of weke delen bij een goedaardig gezwel 029999012 15C205  €          2.166,20 

slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis 060607007 15A325  €          1.579,64 

Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een slaapstoornis 060607013 15A331  €             772,40 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een slaapstoornis 060607016 15A333  €             191,65 

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

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

Operatie aan de huid van de oorschelp/ bijoortje bij een afwijking aan de oorschelp 089999009 15A534  €             694,05 

Uitgebreide operatie oorschelp en/of bijoortje bij een afwijking aan de oorschelp 089999012 15A536  €          1.414,00 

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van het middenoor 089999016 15A539  €             959,50 

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een afwijking van de oorbeentjes 089999023 15A545  €             656,50 

Uitgebreide operatie middenoor en/of gehoorgang bij een afwijking van de oorbeentjes 089999025 15A547  €          3.589,04 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het middenoor 089999026 15A548  €             336,84 

Operatie aan het middenoor bij een aandoening van het middenoor 089999030 15A551  €             900,16 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking aan de oorschelp 089999031 15A552  €             354,26 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking van de oorbeentjes 089999038 15A558  €             360,07 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het middenoor 089999044 15A562  €             129,80 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking aan de oorschelp 089999046 15A563  €             127,77 

1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een ziekte van het oor 089999047 15A564  €             255,53 

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 089999052 15B663  €             574,94 

Evenwichtsonderzoek bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 089999053 15B664  €             535,07 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking van de oorbeentjes 089999058 15A574  €             180,03 

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij doofheid van het binnenoor 089999060 15B669  €             580,75 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 089999063 15B671  €             371,68 

Uitgebreide operatie binnen- en/of middenoor bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 089999065 15B673  €          5.157,06 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij doofheid van het binnenoor 089999066 15B674  €             336,84 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 089999071 15B677  €             162,61 

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 089999072 15B678  €             516,87 

Verwijdering van een poliep of een lichaamsvreemd voorwerp bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 089999073 15B679  €             267,15 

Uitgebreide operatie middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 089999077 15B683  €          2.735,33 

Aanpassen van het hoortoestel bij doofheid van het binnenoor 089999078 15B684  €             197,46 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 089999081 15B686  €             313,61 

Operatie aan het middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 089999083 15B687  €             876,93 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij doofheid van het binnenoor 089999085 15B688  €             188,43 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 089999087 15B689  €             125,23 

Operatie aan de neus- of keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 100101005 15A849  €          1.025,60 

Operatie aan de neus- of keelamandelen tijdens een ziekenhuisopname bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen 100101006 15A850  €          2.334,62 

Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen 100101007 15A851  €             383,30 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen 100101009 15A852  €             133,87 

Behandeling van een bloedneus bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699006 15C495  €             418,14 

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 ziekte van het ademhalingsstelsel 109699021 15C506  €             272,95 

Herstel neustussenschot bij een afwijkingen aan het neustussenschot 109799002 15A884  €          2.677,26 

Operatie aan de neusbijholten bij bijholte ontsteking 109799004 15B829  €          2.903,75 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een afwijkingen aan het neustussenschot 109799005 15A886  €             400,72 
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Operatie neus en/of neustussenschot bij een afwijkingen aan het neustussenschot 109799008 15A888  €          1.480,91 

Spoelen van de kaakholten bij bijholte ontsteking 109799009 15B830  €             578,88 

Operatie bij bijholte ontsteking 109799012 15B832  €          1.568,03 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afwijkingen aan het neustussenschot 109799014 15A892  €             145,19 

Herstel van de neus, uitgebreide operatie bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis 109799017 15E321  €          3.074,40 

Allergietest bij bijholte ontsteking 109799022 15B836  €             528,48 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een vormafwijking bovenste luchtwegen 109799028 15B841  €             354,26 

Allergietest bij een allergie 109799030 15B843  €             389,10 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een bijholte ontsteking 109799033 15B846  €             412,33 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis 109799034 15B847  €             476,22 

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

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een allergie 109799042 15B854  €             377,49 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een bijholte ontsteking 109799044 15B855  €             151,00 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis 109799046 15B856  €             168,42 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een allergie 109799049 15B857  €             156,80 

Operatie mondholte of speekselklieren of kaak bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren 110101003 15C531  €             842,09 

Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren 110101004 15C532  €             447,18 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren 110101007 15C534  €             156,80 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking 179799015 15C964  €             171,14 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten KNO-gebied 182199030 15C991  €             394,91 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten KNO-gebied 182199039 15C996  €             139,38 

Operatie bij slikklachten of een zwelling of abces in de hals bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals 189599005 15D005  €          2.578,53 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals 189599007 15D006  €             209,07 

Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals 189599008 15D007  €             423,95 

Poliklinische diagnostiek met een kijkoperatie/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals 189599009 15D008  €             516,87 

Ingreep aan het strottenhoofd bij klachten van de stem of spraak 189999003 15D011  €          1.742,25 

Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken bij klachten van de stem of spraak 189999008 15D013  €             290,38 

Diagnostisch onderzoek bij klachten van de stem of spraak 189999009 15D014  €             516,87 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij klachten van de stem of spraak 189999012 15D016  €             127,77 

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 
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