
Passantentarieven Plastische Chirurgie 2018*

* Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen of drukfouten

Omschrijving zorgproduct Zorgproductcode DC-code Passantentarief

Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 011101004 15B913  €             377,49 

Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 011101008 15B917  €             365,87 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 011101010 15B918  €             145,19 

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

Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 029499017 15A260  €          2.398,50 

Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 029499021 15A264  €             590,82 

Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 029499022 15A265  €          1.068,58 

Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan 029499027 15A270  €             725,94 

Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen daarvan 029499034 15A277  €             392,73 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 029499039 15A280  €             151,41 

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

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 

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

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

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 120201010 15C611  €             133,57 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem 120301010 15C618  €             127,77 

1 tot 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren / zweetklieren 120701017 15C625  €             307,80 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 120701018 15C626  €             133,57 

1 tot 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aandoening van haar/nagels 120701026 15C631  €             319,41 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar 120701027 15C632  €             139,38 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 129999040 15C644  €             119,40 

Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 129999070 15C664  €             569,14 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 129999078 15E344  €             458,79 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 129999081 15C672  €             115,95 

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 

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 

Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking 179799007 15C959  €             749,17 

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

Meer dan 3 polikliniekbezoeken i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg 990004006 15D162  €             586,56 

2 of 3 polikliniekbezoeken of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 990004007 15D163  €             325,22 

1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. plastische chirurgie 990004009 15D164  €             116,15 

Ingewikkelde en zeer uitgebreide operatie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen door een plastisch chirurg 990004016 15D170  €          3.478,17 

Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 990004021 15D175  €          2.253,31 

Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 990004026 15D180  €          2.003,59 

Borstverkleining door een plastisch chirurg 990004033 15B376  €          4.965,41 

Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 990004036 15D189  €          1.620,29 

Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 990004037 15D190  €          4.866,69 

Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 990004040 15D193  €          4.047,83 

Hersteloperatie door een plastisch chirurg 990004041 15D194  €          1.182,11 

Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 990004047 15D200  €          1.039,54 

Beperkte hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 990004048 15D201  €          2.705,86 

Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 990004052 15D203  €             795,63 

Hersteloperatie na borstvergroting met prothese door een plastisch chirurg 990004053 15D204  €          4.628,58 

Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 990004054 15D205  €          2.230,08 

Hersteloperatie van de borst met prothese door een plastisch chirurg 990004056 15D206  €          3.960,72 

Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg 990004057 15D207  €          1.840,98 

Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg 990004061 15B377  €          1.037,61 

Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg 990004063 15D212  €          1.231,19 

Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg 990004064 15D213  €          1.486,72 
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Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg 990004066 15D215  €             714,32 

Hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 990004067 15D216  €          2.099,33 

Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg 990004071 15E357  €             911,78 

Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 990004072 15E358  €          1.196,35 

Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg 990004073 15E359  €          2.973,44 
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