Tarieven niet verzekerde zorg - Plastische Chirurgie 2018
Reinaert Kliniek Maastricht

Reinaert Kliniek Sittard

Brouwersweg 100 C02

De Wieër 2a

6216 EG Maastricht

6131 DA Sittard

Tel: 043 – 347 99 44

Tel: 046 – 400 09 77

Fax: 043 – 347 30 70

Fax: 046 – 458 63 31

Tijdens het eerste consult met de specialist zullen de exacte kosten voor de behandeling worden besproken.
Niet verzekerde zorg dient voorafgaand aan de behandeling te worden voldaan.
Ooglidcorrecties
Boven enkelzijdig
Boven beiderzijds
Onder en vetreductie (lokaal)
Onder en vetreductie (narcose)
Onder en canthoplastiek (lokaal)
Onder en canthoplastiek (narcose)
Boven en onder (lokaal)
Boven en onder (narcose)
Boven en onder en canthoplastiek (lokaal)
Boven en onder en canthoplastiek (narcose)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

650,850,1.150,1.550,1.600,1.900,1.850,2.490,2.800,3.100,-

Botox
Botox 1 zone
Botox 2 zones
Botox 3 zones
Botox beiderzijds Axillae (oksels)

€
€
€
€

250,350,450,800,-

Fillers
Restylane Lidocaine 1x0,5cc
Restylane Lidocaine 1x1cc
Restylane Lip-Lidocaine 1x1cc
Restylane Vital-Lidocaine 1x1cc
Restylane Perlane-Lidocaine 1x1cc
Restylane Sub Q 2cc

€
€
€
€
€
€

350,425,475,240,525,1.200,-

Chemische Peeling (Phenolcroton oil)
Boven of onderlip
Boven- onderlip en kin
Rimpels rond de ogen
Wangen
Voorhoofd
Totale gelaat medium of lichte peeling
Totale gelaat

€
€
€
€
€
€
€

950,1.200,1.200,1.500,1.400,2.000,3.000,-

TCA Peeling
Totale gelaat TCA 25%

€

950,-

Gelaatscorrecties
Liopsculptuur hals en kaakranden (lokaal)
Liopsculptuur hals en kaakranden (narcose)
Turkey hals correctie
Halslift en correctie halsspieren
Halslift en correctie halsspieren incl. liposculptuur
Voorhoofdslift (lokaal)
Voorhoofdslift (narcose)

€
€
€
€
€
€
€

975,1.275,3.300,4.800,5.000,4.200,4.500,-

Wenkbrauwlift enkelzijdig
Wenkbrauwlift beiderzijds
Temporal lift (laterale wenkbrauwlift)

€
€
€

850,1.290,1.800,-
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Tijdens het eerste consult met de specialist zullen de exacte kosten voor de behandeling worden besproken.
Niet verzekerde zorg dient voorafgaand aan de behandeling te worden voldaan.
Face / halslift
MACS lift (mini facelift, lokaal)
MACS lift (mini facelift, narcose)
MACS boven of onderoogleden
MACS boven en onderoogleden (lokaal)
MACS boven en onderoogleden (narcose)
MACS en laterale wenkbrauwlift
Facelift zonder spierlaag
Facelift met spierlaag
Facelift met spierlaag en bovenoogleden
Facelift met spierlaag en boven- en onderoogleden
Facelift en voorhoofdslift

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.600,5.200,5.600,5.950,6.400,6.350,5.250,8.000,8.300,8.900,8.900,-

Neuscorrectie
Neuspuntcorrectie (lokaal)
Neuspuntcorrectie (narcose)
Neuscorrectie alleen benig
Totale neuscorrectie (incl. eventueel kraakbeen transplantaat)

€
€
€
€

2.750,2.950,3.200,4.500,-

Oorschelpen
Doorgescheurde oorlel enkelzijdig
Doorgescheurde oorlel beiderzijds
Afstaande oorschelpen (lokaal)
Afstaande oorschelpen (narcose)
Afstaande oorschelpen enkelzijdig (lokaal)
Afstaande oorschelpen enkelzijdig (narcose)
Oorschelpreductie beiderzijds (lokaal)

€
€
€
€
€
€
€

400,690,1.600,1.975,1.200,1.375,2.200,-

Kinaugmentatie
Kinaugmentatie met prothese (lokaal)
Kinaugmentatie met prothese (narcose)
Kinaugmentatie bottranspositie

€
€
€

2.400,2.700,3.200,-

Mond - lift
Mondhoeklift beiderzijds
Mondhoeklift en bovenliplift
Bovenliplift
Bovenlipaugmentatie zonder prothese
Dermabrasie totale gelaat

€
€
€
€
€

1.100,1.950,1.100,1.200,1.400,-

Borstvergroting
Borstvergroting enkelzijdig Eurosilicone rond getextureerd
Borstvergroting enkelzijdig Mentor rond getextureerd
Borstvergroting beiderzijds met prothese Eurosilicone rond getextureerd
Borstvergroting beiderzijds met prothese Mentor rond getextureerd
Borstvergroting beiderzijds met prothese Eurosilicone anatomische druppelvorm
Borstvergroting beiderzijds met prothese Mentor anatomische druppelvorm
Borstvergroting beiderzijds met borstlift Eurosilicone
Borstvergroting beiderzijds met borstlift Mentor rond getextureerd

€
€
€
€
€
€
€
€

2.475,2.700,3.100,3.900,4.200,4.500,5.600,5.900,-
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Tijdens het eerste consult met de specialist zullen de exacte kosten voor de behandeling worden besproken.
Niet verzekerde zorg dient voorafgaand aan de behandeling te worden voldaan.
Borstlift - correctie
Correctie ingetrokken tepel enkelzijdig
Correctie ingetrokken tepel beiderzijds
Peri-areolaire borstlift beiderzijds
Borstlift beiderzijds, capsulotomie vergoed, geen nieuwe prothese
Borstlift beiderzijds
Borstverkleining enkelzijdig
Borstverkleining beiderzijds
Capsulotomie vergoed extra nieuwe prothesen plaatsen
Capsulotomie vergoed extra nieuwe anatomische prothesen plaatsen
Capsulotomie vergoed extra nieuwe prothesen plaatsen met borstlift
Capsulotomie incl. vervangen prothese beiderzijds Eurosilicone rond getextureerd
Capsulotomie incl. vervangen prothese beiderzijds Mentor rond getextureerd
Capsulotomie incl. vervangen prothese beiderzijds Eurosilicone anatomische druppelvorm

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

850,1.420,2.700,3.200,4.600,3.450,4.800,1.200,2.100,3.500,4.600,4.800,5.100,-

Buikplastiek
Mini buikplastiek
Totale buikplastiek zonder spiercorrectie
Totale buikplastiek met spiercorrectie

€
€
€

3.200,4.300,4.900,-

Liposuctie
Liposuctie boven- of onderbuik (lokaal)
Liposuctie boven- of onderbuik (narcose)
Liposuctie boven- en onderbuik (narcose)
Liposuctie zijkanten heupen
Liposuctie zijkanten bekken
Liposuctie zijkanten bekken en zijkanten heupen
Liposuctie binnenkant dijen (lokaal)
Liposuctie binnenkant dijen (narcose)
Liposuctie voorkant dijen
Liposuctie binnenkant knieën
Liposuctie bilstreken
Liposuctie kuitstreken
Liposuctie zijkanten flanken (lokaal)
Liposuctie zijkanten flanken (narcose)
Lipomateuze gynaecomastie
Extra 1 dubbelzijdige locatie liposuctie
Extra 2 dubbelzijdige locatie liposuctie

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.450,1.650,2.750,2.750,2.750,3.200,2.750,2.950,3.200,1.250,2.800,1.250,2.400,2.600,2.500,1.200,1.800,-

Dermolipectomie
Dermolipectomie beiderzijds dijen (dijlift)
Dermolipectomie beiderzijds bovenarmen (bovenarmlift)
Dermolipectomie beiderzijds bilplooien (billift)
Dermolipectomie beiderzijds flanken

€
€
€
€

4.700,3.800,3.600,3.400,-

Reductie labia
Schaamlipverkleining enkelzijdig (lokaal)
Schaamlipverkleining enkelzijdig (narcose)
Schaamlipverkleining beiderzijds (lokaal)
Schaamlipverkleining beiderzijds (narcose)

€
€
€
€

950,1.150,1.250,1.550,-
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Tijdens het eerste consult met de specialist zullen de exacte kosten voor de behandeling worden besproken.
Niet verzekerde zorg dient voorafgaand aan de behandeling te worden voldaan.
Excisie naevus
Verwijderen moedervlek gelaat / hals
Verwijderen moedervlek andere locaties
Verwijderen meerdere moedervlekken gelaat / hals (per moedervlek)
Verwijderen meerdere moedervlekken andere locaties (per moedervlek)

€
€
€
€

350,325,240,235,-

Littekencorrectie
Littekencorrectie klein (lokaal)
Littekencorrectie middel / groot (lokaal)
Littekencorrectie groot (narcose)

€
€
€

325,650,1.600,-

Nachtopname (eigen verzoek)
Meerprijs één extra klinische nacht

€

350,-
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