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Omschrijving
15A246 029499002 2.895€              Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van 

tumorweefsel) bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A247 029499003 3.095€              Uitgebreide operatie lymfevaten en/of huid en/of oor en/of afsluiten van een 

bloedvat bij huidkanker of voortekenen daarvan
15A249 029499005 2.000€              Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan

15A259 029499016 780€                 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen 

daarvan
15A260 029499017 1.720€              Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of 

voortekenen daarvan
15A261 029499018 615€                 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of 

voortekenen daarvan
15A262 029499019 1.020€              Diagnostisch onderzoek bij huidkanker of voortekenen daarvan

15A263 029499020 415€                 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan

15A264 029499021 510€                 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan

15A265 029499022 1.045€              Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan

15A270 029499027 790€                 Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen 

daarvan
15A277 029499034 340€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen 

daarvan
15A280 029499039 135€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen 

daarvan
15A342 069499030 450€                 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij 

carpaaltunnelsyndroom
15A343 069499031 450€                 Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom 

(zenuwtunnelvernauwing in de pols)
15A344 069499032 600€                 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo 

of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)

15A346 069499043 295€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom
15A922 110401004 435€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een breuk van het middenrif

15A926 110401008 320€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een liesbreuk
15A928 110401012 150€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een breuk van het middenrif

15A931 110401015 350€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk

15A933 110401019 150€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een liesbreuk

15A942 110401030 210€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een navelbreuk/ 

bovenbuikbreuk
15A969 110901003 1.055€              Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van de galblaas/ 

galstenen/ alvleesklier
15A972 110901006 595€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ 

alvleesklier
15A975 110901009 510€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ 

alvleesklier

Particuliere prijzen 2020
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Omschrijving

Particuliere prijzen 2020

15A978 110901014 225€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de galblaas/ 

galstenen/ alvleesklier
15A994 119899017 1.075€              Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische ontsteking van de dikke 

darm (ziekte van Crohn)
15A995 119899018 1.530€              Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking 

van de dikke darm (ziekte van Crohn)
15B004 119899029 335€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een chronische ontsteking 

van de dikke darm (ziekte van Crohn)
15B005 119899030 750€                 Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 

onderzoeken en/of maximaal 1 dagbehandeling bij een chronische ontsteking van 

de dikke darm (ziekte van Crohn)
15B006 119899031 415€                 Meer dan 1 dagbehandelingen bij een chronische ontsteking van de dikke darm 

(ziekte van Crohn)
15B012 120401007 645€                 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met 

bultjes en schilfers
15B013 120401008 885€                 Lasertherapie of meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met 

bultjes en schilfers
15B014 120401010 135€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met 

bultjes en schilfers
15B114 131999197 475€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie

15B115 131999198 130€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

bij slijtage van de heup
15B116 131999202 175€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B131 131999230 130€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de 

meniscus/ (kruis)banden van de knie
15B138 131999246 180€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie

15B208 149999002 5.225€              Inbrengen of vervangen van een incontinentieprothese bij urineverlies/ verzakking

15B218 149999032 3.325€              Operatie bij urineverlies/ verzakking

15B227 149999045 2.930€              Uitgebreide operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies/ verzakking

15B228 149999046 2.265€              Operatie om een verzakking te verhelpen bij urineverlies/ verzakking

15B231 149999057 610€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij urineverlies/ verzakking
15B236 149999062 530€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij urineverlies/ verzakking

15B241 149999067 2.570€              Operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies/ verzakking

15B242 149999071 295€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies man

15B243 149999072 410€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij urineverlies/ verzakking
15B245 149999076 225€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking

15B246 150101002 3.580€              Operatie wegens buitenbaarmoederlijke zwangerschap

15B247 150101003 725€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij problemen in de vroege zwangerschap of 

zwangerschap eindigend in een miskraam
15B249 150101006 1.620€              Zwangerschapsonderbreking of weghalen miskraam bij problemen in de vroege 

zwangerschap
15B250 150101007 620€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij problemen in de vroege zwangerschap of 

zwangerschap eindigend in een miskraam
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Omschrijving

Particuliere prijzen 2020

15B253 150101011 270€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege 

zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam
15B283 181105002 4.405€              Uitgebreide operatie bij een afwijking van de baarmoederhals

15B284 181105003 1.015€              Kleine operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de 

baarmoederhals
15B286 181105006 1.285€              Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de 

baarmoederhals
15B287 181105007 535€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals

15B290 181105010 505€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken en/of plaatsen van een spiraal bij een afwijking van 

de baarmoederhals
15B291 181105012 240€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de 

baarmoederhals
15B343 210301002 370€                 Sterilisatie van de man

15B344 210301004 530€                 Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap

15B345 210301005 1.315€              Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap

15B346 210301006 280€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband 

met de voortplanting (man)
15B347 210301008 460€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband 

met de voortplanting (vrouw)
15B348 210301009 1.505€              Kijkoperatie in de baarmoeder bij hulpverlening in verband met de voortplanting

15B349 210301011 145€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hulpverlening in verband 

met de voortplanting (man)
15B350 210301015 245€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in 

verband met de voortplanting (vrouw)
15B376 990004033 3.925€              Borstverkleining door een plastisch chirurg

15B377 990004061 1.105€              Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg

15B428 110401022 1.900€              Enkelzijdige open operatie bij een liesbreuk

15B429 110401023 3.195€              Dubbelzijdige open operatie bij een liesbreuk

15B435 069499048 180€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom

15B488 149999078 5.900€              Uitgebreide operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking

15B711 099699018 895€                 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij een afwijking aan de voet als gevolg van 

diabetes (suikerziekte)
15B712 099699019 1.215€              Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen 

of echo of CT-scan of MRI) bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes 

(suikerziekte)
15B717 099699034 550€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking aan de voet als gevolg van 

diabetes (suikerziekte)
15B718 099699035 565€                 Een tot 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes 

(suikerziekte)
15B719 099699036 1.640€              Meer dan 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes 

(suikerziekte)
15B720 099699058 650€                 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de 

voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)
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Particuliere prijzen 2020

15B725 099699076 405€                 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij 

een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)

15B726 099699083 150€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als 

gevolg van diabetes (suikerziekte)
15B728 099799009 490€                 Maximaal vijf behandelingen van een open been bij een ziekte van ader/ lymfklier/ 

lymfvat met open been
15B729 099799010 1.180€              Meer dan vijf behandelingen van een open been bij een ziekte van ader/ lymfklier/ 

lymfvat met open been
15B731 099799019 510€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ 

lymfvat
15B732 099799020 620€                 1 of 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat

15B733 099799021 1.450€              Meer dan 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat

15B734 099799022 110€                 Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van ader/ 

lymfklier/ lymfvat
15B738 099799028 205€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van ader/ 

lymfklier/ lymfvat
15B874 129999054 1.175€              Meer dan vijf behandelingen van een open been

15B875 129999055 660€                 Maximaal vijf behandelingen van een open been

15B904 010501003 355€                 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)

15B905 010501004 510€                 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)

15B906 010501005 530€                 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)

15B909 010501008 405€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)

15B910 010501010 195€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksueel overdraagbare 

aandoening (SOA)
15B912 011101003 490€                 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen

15B913 011101004 395€                 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen

15B914 011101005 650€                 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen

15B917 011101008 355€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen

15B918 011101010 130€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een virusinfectie van de huid 

of slijmvliezen
15B988 020108230 185€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de vrouwelijke 

geslachtsorganen
15B997 020117002 1.440€              Operatieve ingreep bij een kwaadaardig gezwel

15B999 020117004 600€                 Behandeling bij een kwaadaardig gezwel

15C003 020117008 1.260€              Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een kwaadaardig gezwel

15C006 020117017 735€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij een kwaadaardig gezwel
15C007 020117019 155€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een kwaadaardig gezwel

15C012 028899021 545€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel van de speekselklier

15C013 028899022 160€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van 

de speekselklier
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15C187 029899004 955€                 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de 

huid
15C188 029899005 1.140€              Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel 

van de huid
15C189 029899006 455€                 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid

15C190 029899007 440€                 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid

15C191 029899008 855€                 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid

15C194 029899011 290€                 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 029899013 120€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van 

de huid
15C239 040401002 600€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij gynaecologie bij een ziekte van een 

hormoonafgevende klier
15C242 040401007 550€                 Ziekenhuisopname(s) en/of dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 

polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

ziekte van een hormoonafgevende klier
15C245 040401016 340€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand gynaecologie bij een ziekte van 

hormoonafgevende klieren/ organen
15C295 059899010 1.420€              Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologische aandoening

15C296 059899014 625€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een seksuologische aandoening

15C299 059899023 300€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische 

aandoening
15C342 069499024 490€                 beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van 

zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C343 069499025 455€                 Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of 

zenuwwortel
15C344 069499026 660€                 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo 

of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel

15C354 069499040 425€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of 

zenuwwortel
15C357 069499046 195€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, 

zenuwknoop of zenuwwortel
15C433 099699046 450€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van slagaders of 

haarvaten
15C434 099699047 405€                 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij een aandoening van slagaders of haarvaten

15C435 099699048 720€                 Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen 

of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van slagaders of haarvaten

15C444 099699065 415€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten

15C454 099699078 140€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van 

slagaders of haarvaten
15C477 109599005 885€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies
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15C482 109599010 480€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies

15C489 109599019 220€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het 

borstvlies/ longvlies
15C556 119499040 1.690€              Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige 

goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C557 119499041 1.310€              Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

15C558 119499046 510€                 Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ 

overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C559 119499047 405€                 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige 

goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C560 119499048 525€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus
15C561 119499049 455€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

15C562 119499050 335€                 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij 

aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

15C563 119499051 200€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige 

goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
15C583 119499076 680€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel
15C584 119499077 545€                 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij 

een ziekte van het spijsverteringsstelsel
15C585 119499078 260€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel
15C586 119599002 555€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvlies

15C589 119599006 300€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte aan de blinde 

darm/ buikvlies
15C598 119999002 890€                 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van slokdarm/ 

maag/ twaalfvingerige darm
15C602 119999007 575€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van slokdarm/ maag/ 

twaalfvingerige darm
15C603 119999011 625€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige 

darm
15C606 119999015 290€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van slokdarm/ 

maag/ twaalfvingerige darm
15C611 120201010 150€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening met 

blaren
15C618 120301010 135€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking of eczeem

15C624 120701016 670€                 Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren

15C625 120701017 310€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een aandoening van talgklieren/ 

zweetklieren
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15C626 120701018 125€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van 

talgklieren/ zweetklieren
15C630 120701025 355€                 Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar

15C631 120701026 340€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een aandoening van haar/nagels

15C632 120701027 135€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de nagels/ het 

haar
15C642 129999038 365€                 Lasertherapie bij Een pigmentstoornis

15C644 129999040 150€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een pigmentstoornis

15C645 129999042 1.280€              Uitgebreide amputatie tijdens een ziekenhuisopname bij een open been/ 

doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C646 129999043 1.740€              Uitgebreide amputatie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel
15C652 129999049 930€                 Operatie huid en/of weke delen en/of afsluiten van een bloedvat bij een open 

been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

15C658 129999063 355€                 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 

bindweefsel
15C660 129999065 140€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ 

doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C664 129999070 575€                 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

15C670 129999079 505€                 Lasertherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

15C672 129999081 130€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ 

geen huidziekte
15C673 131999004 1.355€              Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen bij een ziekte van 

botspierstelsel
15C699 131999068 735€                 1 tot maximaal 3 dagbehandelingen bij botontkalking

15C717 131999129 480€                 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal 

dat beweging tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel
15C722 131999144 1.160€              Operatie weke delen bij een ziekte van botspierstelsel

15C732 131999164 490€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel

15C741 131999194 365€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

bij een ziekte van botspierstelsel
15C750 131999214 395€                 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel

15C756 131999228 180€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van 

botspierstelsel
15C763 131999251 1.880€              Operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel

15C764 131999254 1.605€              Operatie schouder of elleboog bij een ziekte van botspierstelsel

15C765 131999256 740€                 Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel

15C823 140801003 715€                 Operatie aan de borst(en) bij een aandoening van de borst

15C825 140801006 1.620€              Operatie borst(en) bij een aandoening van de borst

15C826 140801007 750€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van de borst

15C829 140801010 355€                 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening 

van de borst
15C830 140801011 350€                 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van de borst
15C831 140801013 165€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de borst
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15C832 140801022 1.985€              Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij een aandoening van de borst

15C833 149399003 5.205€              Uitgebreide operatie bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C834 149399004 2.655€              Operatie bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken

15C835 149399005 760€                 Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C837 149399007 4.430€              Operatie bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C839 149399010 820€                 Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken

15C841 149399012 1.290€              Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken

15C842 149399013 525€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C845 149399016 2.270€              Kijkoperatie bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C846 149399019 775€                 Ingrepen bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15C848 149399021 4.120€              Operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15C849 149399022 625€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in 

het bekken
15C852 149399026 1.745€              Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het 

bekken
15C853 149399028 225€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de 

menstruatiecyclus
15C854 149399029 1.460€              Operatieve ingreep bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C855 149399031 210€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van 

een aandoening van de vrouwelijke organen
15C856 149399033 1.185€              Behandeling bij overgangsklachten bij overgangsklachten

15C858 149399035 670€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ 

eileider
15C861 149399038 2.305€              Kijkoperatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15C862 149399040 230€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan 

vrouwelijke organen in het bekken
15C863 149399042 1.120€              Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C864 149399043 615€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn
15C865 149399044 460€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij overgangsklachten
15C868 149399048 300€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van 

baarmoeder/eierstok/ eileider
15C869 149399049 3.300€              Operatieve ingreep bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15C870 149399051 305€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij buikpijn waarvoor geen 

gynaecologische oorzaak is gevonden
15C871 149399053 305€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgangsklachten

15C872 149399055 1.745€              Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15C904 149899006 360€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de mannelijke 

geslachtsorganen
15C909 149899012 140€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de 

mannelijke geslachtsorganen
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15C910 149899013 1.965€              Open operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke 

geslachtsorganen
15C959 179799007 555€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een aangeboren afwijking

15C964 179799015 150€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking

15C967 179799019 1.795€              Operatie overig bij een aangeboren afwijking

15C986 182199024 1.775€              Operatieve ingreep bij algemene klachten

15C992 182199033 620€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij algemene klachten
15C997 182199045 220€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten

15D027 199199002 1.000€              Lichttherapie bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

15D029 199199005 1.365€              Operatie huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

15D036 199199015 220€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een 

uitwendige oorzaak
15D119 219899014 3.200€              Operatie bij de screening op erfelijke vormen van kanker

15D120 219899015 815€                 Onderzoek naar familiaire tumoren bij de screening op erfelijke vormen van kanker

15D124 219899020 445€                 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij de screening op erfelijke vormen van kanker

15D125 219899021 290€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke 

vormen van kanker
15D162 990004006 490€                 Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de 

huid door een plastisch chirurg
15D163 990004007 350€                 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of 

behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische 

chirurgie
15D164 990004009 120€                 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie

15D170 990004016 3.795€              Ingewikkelde en zeer uitgebreide operatie van spieren/ pezen/ bloedvaten/ 

zenuwen door een plastisch chirurg
15D175 990004021 1.980€              Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D179 990004025 2.795€              Hersteloperatie van het oor/oren door een plastisch chirurg

15D182 990004028 4.110€              Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg

15D185 990004031 2.440€              Inbrengen van een silicone ballonnetje door een plastisch chirurg

15D188 990004035 2.805€              Facelift door een plastisch chirurg

15D189 990004036 1.485€              Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D191 990004038 4.295€              Buikwand hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D194 990004041 1.085€              Hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D195 990004042 1.220€              Middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D199 990004046 2.665€              Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

15D200 990004047 910€                 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg

15D201 990004048 2.890€              Beperkte hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg

15D202 990004049 1.805€              Middel grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg

15D203 990004052 760€                 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg

15D205 990004054 1.985€              Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
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15D206 990004056 3.630€              Hersteloperatie van de borst met prothese door een plastisch chirurg

15D207 990004057 1.680€              Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg

15D208 990004058 1.655€              Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

15D209 990004059 3.460€              Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg

15D210 990004060 975€                 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen door een plastisch chirurg

15D212 990004063 1.100€              Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg

15D213 990004064 1.850€              Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg

15D214 990004065 1.390€              Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg

15D215 990004066 750€                 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch 

chirurg
15D216 990004067 2.060€              Hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

15D217 990004075 1.340€              Beperkte hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

15D607 099799034 1.060€              Behandeling bij een verstoord evenwicht tussen de aan en afvoer van lymfevocht

15D624 120201013 905€                 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij een huidaandoening met blaren
15D625 120201014 365€                 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij een huidaandoening met blaren
15D628 120301015 1.070€              Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem

15D629 120401013 1.005€              Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15D630 120401014 430€                 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij een huidaandoening met bultjes en schilfers
15D631 120401015 1.125€              Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers

15D632 129999084 1.390€              Lichttherapie bij Een pigmentstoornis

15D633 129999085 855€                 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij een pigmentstoornis
15D634 129999086 385€                 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij een pigmentstoornis
15D635 129999087 1.125€              Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 

bindweefsel
15D636 129999088 805€                 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 

bindweefsel
15D637 129999089 395€                 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids 

bindweefsel
15D638 129999090 1.655€              Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

15D639 129999091 805€                 Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D640 129999092 410€                 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte
15D658 149399056 4.805€              Uitgebreide operatie(s) bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15D659 149399057 4.440€              Uitgebreide operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider
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15E254 029699008 375€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van 

hormoonproducerende klier
15E304 069499006 775€                 Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom

15E331 120201007 480€                 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren

15E332 120201008 895€                 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren

15E333 120301007 470€                 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem

15E334 120301008 880€                 Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem

15E335 120701014 885€                 Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren

15E336 120701015 475€                 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren

15E337 120701023 885€                 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar

15E338 120701024 530€                 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar

15E339 129999036 885€                 Meervoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis

15E340 129999037 485€                 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis

15E341 129999061 1.095€              Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening 

van huid of onderhuids bindweefsel
15E342 129999062 540€                 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening 

van huid of onderhuids bindweefsel
15E343 129999077 930€                 Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

15E344 129999078 490€                 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

15E346 131999067 525€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij botontkalking

15E349 131999098 730€                 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij botontkalking

15E350 131999142 585€                 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij 

botontkalking
15E351 131999174 285€                 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij botontkalking

15E352 199199011 485€                 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige 

oorzaak
15E353 199199012 905€                 Meervoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige 

oorzaak
15E356 990004069 1.110€              Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid/ besnijdenis door een plastisch 

chirurg
15E357 990004071 895€                 Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg

15E358 990004072 1.335€              Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg

15E359 990004073 1.960€              Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg

15E623 120301016 855€                 Meer dan 2 allergietesten en/of maximaal 2 dagbehandelingen en/of 6 of meer 

polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking of eczeem

15E624 120301017 410€                 Maximaal 2 allergietesten en/of diagnostiek en/of ingreep en/of meer dan 2 

polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidontsteking en/of eczeem

15E625 199199016 700€                 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en/of meer dan 2 allergietesten bij 

lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15E626 199199017 405€                 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
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15E715 079499019 135€                 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een 

ziekte van de oogspieren of scheelzien
15E722 099799041 925€                 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand bij een verstoord evenwicht tussen 

de aan en afvoer van lymfevocht
15E723 099799042 2.400€              Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij 

spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E724 099799043 2.100€              Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ 

chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E725 099799044 1.330€              Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen/ chronische oppervlakkige 

aandoening aan de bloedvaten
15E726 099799046 2.680€              Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer 

stamvenen
15E727 099799047 2.010€              Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer 

stamvenen
15E728 099799048 1.215€              Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene

15E729 099799050 1.215€              Via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E730 099799051 900€                 Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige 

aandoening aan de bloedvaten
15E731 099799052 530€                 Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de 

bloedvaten
15E733 099799055 1.215€              Meer dan vijf behandelingen van een open been bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E734 099799056 900€                 Maximaal vijf behandelingen van een open been bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E735 099799057 530€                 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand met diagnostisch onderzoek bij 

spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten

15E736 099799058 320€                 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
15E737 099799060 1.890€              Operatieve behandeling zwaar bij aandoeningen aan de diepliggende bloedvaten

15E738 099799061 2.275€              Operatieve behandeling middelzwaar bij aandoeningen aan de diepliggende 

bloedvaten
15E739 099799062 1.610€              Operatieve behandeling bij aandoeningen aan de diepliggende bloedvaten

15E768 129999093 980€                 Operatie huid en/of weke delen bij een pigmentstoornis

15E825 120301018 1.260€              Intensieve licht- en zalftherapie bij huidontsteking of eczeem

15E826 120301019 1.260€              Intensieve zalftherapie bij huidontsteking of eczeem

15E827 120401016 1.260€              Intensieve licht- en zalftherapie bij een huidaandoening met bultjes en schilfers

15E828 120401017 1.260€              Intensieve zalftherapie bij een huidaandoening met bultjes en schilfers

15E879 990004079 1.765€              Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een 

bloedvat door een radioloog
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