
Passantentarieven 2018  
Code Tarief Omschrijving 

15A259      

735,68 

Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 

15A263      

350,00 

Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 

15A264      

434,83 

Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 

15A265      

945,86 

Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 

15A270      

889,56 

Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan 

15A277      

269,87 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij huidkanker of 

voortekenen daarvan 

15A280      

125,99 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 

15B012      

380,00 

Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 

15B014      

126,48 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 

15B728      

443,29 

Behandeling van een open been met een tot vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open 

been 

15B729      

800,73 

Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open 

been 

15B731      

421,71 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ 

lymfklier/ lymfvat 

15B738      

159,43 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 

15B875      

474,78 

Behandeling van een open been met een tot maximaal vijf polikliniekbezoeken bij een open been 

15B905      

452,34 

Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 

15B909      

354,90 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare 

aandoening (SOA) 



15B910      

140,58 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 

15B912      

395,00 

Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 

15B913      

435,00 

Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 

15B914      

641,40 

Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 

15B917      

351,61 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of 

slijmvliezen 

15B918      

133,78 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 

15C187      

703,82 

Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 

15C188   

1.150,00 

Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 

15C189      

370,00 

Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid 

15C190      

397,20 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 

15C191      

893,29 

Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 

15C194      

311,34 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel 

van de huid 

15C195      

115,00 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 

15C559      

355,00 

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 

15C563      

128,83 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 

15C611      

131,34 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 

15C618      

137,72 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem 



15C625      

308,91 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van 

talgklieren/ zweetklieren 

15C626      

129,29 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 

15C631      

325,38 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van 

haar/nagels 

15C632      

133,50 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar 

15C644      

159,51 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 

15C652      

792,33 

Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 

15C658      

374,00 

Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 

15C660      

141,81 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 

15C664      

576,00 

Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 

15C672      

136,37 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 

15D027   

1.044,90 

Lichttherapie bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 

15D036      

149,32 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 

15D624      

622,04 

1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 

15D625      

334,48 

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 

15D628      

998,58 

Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem 

15D629      

539,59 

1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 

15D630      

311,10 

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 



15D631   

1.010,71 

Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 

15D632   

1.050,16 

Lichttherapie bij Een pigmentstoornis 

15D633      

545,70 

1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 

15D634      

338,19 

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 

15D635   

1.238,54 

Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 

15D636      

563,20 

1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel 

15D637      

361,60 

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van 

huid en/of onderhuids bindweefsel 

15D638   

1.005,72 

Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 

15D639      

502,27 

1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 

15D640      

342,36 

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 

15E331      

450,32 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 

15E333      

429,22 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 

15E336      

362,42 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 

15E342      

469,27 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 

15E344      

424,64 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 

15E623      

485,52 

1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem 

15E624      

335,58 

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking en/of eczeem 



15E625      

475,00 

Onderzoek en/of behandeling inclusief allergietest op de polikliniek of dagbehandeling bij lichamelijke schade door een 

uitwendige oorzaak 

15E626      

388,62 

1 tot 2 dagbehandelingen/ meer dan 2 polikliniekbezoeken/ meer dan 2 onderzoeken, inclusief allergietest bij lichamelijke 

schade door een uitwendige oorzaak 

15E723   

3.450,00 

Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de 

bloedvaten 

15E724   

2.130,00 

Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 

15E725   

1.202,84 

Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 

15E726   

3.195,00 

Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 

15E727   

2.080,00 

Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 

15E728   

1.065,00 

Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 

15E729      

695,35 

Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de 

bloedvaten 

15E730      

480,08 

Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 

15E731      

377,89 

Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 

15E735      

261,49 

Poliklinische diagnostiek bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 

15E736      

150,34 

Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 

 


