
Passantentarieven Orthopedie 2018*

* Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen of drukfouten

Omschrijving zorgproduct Zorgproductcode DC-code Passantentarief

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

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

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 

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 

Verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij een ziekte van botspierstelsel 131999004 15C673  €          1.660,95 

Heupoperatie of inbrengen van een heup prothese tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 131999052 15B034  €          9.721,76 

Uitgebreide operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel 131999072 15C701  €          3.803,91 

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 

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de heup 131999097 15B059  €          1.655,13 

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

Operatieve behandeling van een ontwrichte schouder bij ontwrichting van de schouder 131999101 15C711  €          3.740,03 

Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van botspierstelsel 131999102 15B060  €          4.071,06 

Implanteren van een knie prothese bij een ziekte van botspierstelsel 131999103 15B061  €          4.877,34 

Implanteren van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 131999104 15B062  €        10.395,43 

Behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij klachten aan de wervelkolom 131999105 15B063  €             825,08 

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

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de knie 131999138 15B080  €          2.084,89 

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

Operatie bij een peesscheur rondom schoudergewricht 131999146 15C724  €          3.205,74 

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 

Operatie bot bij een ziekte van botspierstelsel 131999175 15C736  €          1.666,75 

Operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel 131999177 15C738  €          3.061,85 

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 131999178 15B099  €             670,95 

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

Meer dan 2 bezoeken aan de dagbehandeling of polikliniek bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 131999195 15B113  €             383,30 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van gewricht (uitgezonderd heup of knie) 131999196 15C742  €             551,71 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de knie 131999197 15B114  €             496,36 

Meer dan 2 bezoeken aan de dagbehandeling of polikliniek bij slijtage van de heup 131999198 15B115  €             462,87 

Uitgebreide operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 131999199 15C743  €          2.270,73 

Meer dan 2 bezoeken aan de dagbehandeling of polikliniek bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 131999202 15B116  €             389,95 

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel 131999214 15C750  €             394,91 

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 131999215 15B124  €             412,67 

Meer dan 2 bezoeken aan de dagbehandeling of polikliniek bij slijtage van gewricht (uitgezonderd heup of knie) 131999216 15C751  €             383,30 

Meer dan 2 bezoeken aan de dagbehandeling of polikliniek bij slijtage van de knie 131999217 15B125  €             444,67 

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

Uitgebreide operatie enkel/ voet bij een ziekte van botspierstelsel 131999222 15C755  €          3.769,07 

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

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 131999230 15B131  €             162,61 

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie 131999232 15B132  €             406,53 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup 131999234 15B133  €             215,86 

Operatie enkel of voet bij een ziekte van botspierstelsel 131999235 15C758  €          2.543,69 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 131999237 15B134  €             226,01 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een uitstulping van de tussenwerverschijf met druk op zenuwbanen (hnp) 131999239 15B135  €             217,70 

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

1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie 131999246 15B138  €             209,07 

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 
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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 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel 170901055 15C957  €             185,84 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 192001017 15B305  €             731,75 

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 192001018 15B306  €          2.357,99 

Uitgebreide operatie knie bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 192001019 15B307  €        11.308,73 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 192001021 15B308  €             203,26 

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 aan de knie 192001033 15B319  €             192,19 

Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 192001035 15B321  €          5.900,91 

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

Operatie aan de knieband(en) bij letsel 199299080 15D092  €          3.620,40 

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

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking 990356073 15E443  €             667,86 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking 990356076 15E445  €             232,30 
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