
Code Tarief Omschrijving
15A259 € 795,00 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A263 € 388,63 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A264 € 470,26 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A265 € 1.022,95 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A270 € 962,06 Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A277 € 291,87 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A280 € 136,26 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan
15B012 € 410,97 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15B014 € 136,78 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15B728 € 479,42 Maximaal vijf behandelingen van een open been bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open been
15B729 € 865,99 Meer dan vijf behandelingen van een open been bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open been
15B731 € 456,08 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat
15B738 € 172,42 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat
15B875 € 513,47 Maximaal vijf behandelingen van een open been
15B905 € 489,21 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B909 € 383,83 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B910 € 152,04 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
15B912 € 427,19 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B913 € 470,45 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B914 € 693,67 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B917 € 380,27 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15B918 € 144,68 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
15C187 € 761,18 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid
15C188 € 1.243,73 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid
15C189 € 400,16 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid
15C190 € 429,58 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid
15C191 € 966,09 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid
15C194 € 336,71 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid
15C195 € 124,37 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid
15C559 € 389,89 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C563 € 139,32 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C611 € 142,04 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met blaren
15C618 € 148,94 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking of eczeem
15C625 € 334,09 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
15C626 € 139,83 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
15C631 € 351,90 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een aandoening van haar/nagels
15C632 € 144,39 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de nagels/ het haar
15C644 € 172,52 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een pigmentstoornis
15C652 € 856,91 Operatie huid en/of weke delen en/of afsluiten van een bloedvat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C658 € 404,48 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C660 € 153,36 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C664 € 622,94 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15C672 € 147,48 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D027 € 1.130,06 Lichttherapie bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15D036 € 161,49 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15D163 € 270,63 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie
15D624 € 672,74 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met blaren
15D625 € 361,74 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met blaren
15D628 € 1.079,97 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem
15D629 € 583,57 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15D630 € 336,45 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15D631 € 1.093,08 Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
15D632 € 1.135,74 Lichttherapie bij Een pigmentstoornis
15D633 € 590,17 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een pigmentstoornis
15D634 € 365,76 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een pigmentstoornis
15D635 € 1.339,49 Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15D636 € 609,11 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15D637 € 391,07 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel
15D638 € 1.087,68 Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D639 € 543,21 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D640 € 370,26 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15E331 € 487,02 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren
15E333 € 464,21 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem
15E336 € 403,36 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
15E340 € 446,25 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis
15E342 € 516,98 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15E344 € 459,25 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15E352 € 493,50 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15E623 € 525,09 Meer dan 2 allergietesten en/of maximaal 2 dagbehandelingen en/of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking of eczeem
15E624 € 362,93 Maximaal 2 allergietesten en/of diagnostiek en/of ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking en/of eczeem
15E723 € 3.731,18 Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E724 € 2.303,60 Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E625 € 513,71 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en/of meer dan 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15E626 € 420,29 1 tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15E725 € 1.386,00 Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E726 € 3.455,39 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen
15E727 € 2.249,52 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen
15E728 € 1.268,46 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene
15E729 € 769,55 Via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E730 € 519,20 Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E731 € 408,69 Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E735 € 288,78 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand met diagnostisch onderzoek bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E736 € 162,59 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15A246 € 1.336,13 Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15B376 € 3.208,62 Borstverkleining door een plastisch chirurg
15D162 € 364,58 Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg
15D164 € 96,02 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie
15D178 € 3.547,60 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D183 € 2.853,23 Grote en uitgebreide hersteloperatie van een pees of zenuw aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D187 € 2.993,46 Meerdere hersteloperaties van een pees aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D192 € 2.795,49 Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D194 € 930,49 Hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D198 € 2.804,70 Hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D200 € 786,58 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D202 € 1.721,27 Middel grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D203 € 556,43 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg
15D205 € 1.873,20 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D207 € 1.567,89 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D209 € 2.927,65 Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg
15D210 € 790,26 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen door een plastisch chirurg
15D212 € 981,48 Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D215 € 571,69 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg
15E357 € 866,34 Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg
15E358 € 984,92 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg
15E359 € 1.843,65 Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


