
Omschrijving DBC-code declaratiecode zorgproductcode Passantentarief

consult echografie 39492 ovp €80,00

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten 0G25-Incontinentie / prolaps 15B236 149999062 €600,00

Operatie bij urineverlies of verzakking 0G25-Incontinentie / prolaps 15B218 149999032 €5.400,00

1 tot 3 operaties bij bekkenbodemklachten 0G25-Incontinentie / prolaps 15B237 149999063 €1.500,00

Operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies of verzakking 0G25-Incontinentie / prolaps 15B241 149999067 €2.600,00

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoek bij bekkenbodemklachten 0G25-Incontinentie / prolaps 15B243 149999072 €550,00

Consult op de polikliniek bij bekkenbodemklachten 0G25-Incontinentie / prolaps 15B245 149999076 €399,00

operatie bij een afwijking van de baarmoederhals 0G19-cervixpathologie 15B284 181105003 €1.150,00

operatie bij een afwijking van de baarmoederhals 0G19-cervixpathologie 15B286 181105006 €1.300,00

onderzoek bij afwijking van de baarmoederhals 0G19-cervixpathologie 15B287 181105007 €600,00

> 2 bezoeken bij een afwijking van de baarmoederhals 0G19-cervixpathologie 15B290 181105010 €600,00

bezoek bij afwijking van de baarmoederhals 0G11-Cyclusstn 15B291 181105012 €350,00

Plaatsen van een spiraal bij anticonceptie/ voorbehoedsmiddel 0G18-Anticonceptie 15B344 210301004 €450,00

Meer dan 2 bezoeken/ onderzoek of behandeling bij anticonceptie/voorbehoedsmiddelen 0G18-Anticonceptie 15B347 210301008 €500,00

1 of 2 bezoeken bij anticonceptie/ voorbehoedsmiddel 0G18-Anticonceptie 15B350 210301015 €350,00

Onderzoek/ behandeling bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) E11-enodcrinologie 15C239 40401002 €575,00

Meer dan 2 bezoeken/onderzoeken bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) E11-enodcrinologie 15C242 40401007 €600,00

1 of 2 bezoekenen/ of onderzoeken bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) E11-enodcrinologie 15C245 40401016 €275,00

Operatieve ingreep aan de vulva bij sexuele problematiek 0G23-Vulvaire en vaginale afw 15C292 59899003 €1.195,00

Sexuologische behandeling vaginisme door een gynaecoloog OG20 sexuele problematiek en OG 22 15C293 59899007 €500,00

Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologisch aandoening OG20 sexuele problematiek en OG 23 15C295 59899010 €1.300,00

Behandeling of onderzoek op de polikliniek door een gynaecoloog bij een psychische stoornis OG20 sexuele problematiek en OG 22 15C296 59899014 €550,00

Consult op de polikliniek door een gynaecoloog bij een psychosomatische stoornis OG20 sexuele problematiek en OG 22 15C299 59899023 €400,00

Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus 0G11-Cyclusstn 15C835 149399005 €625,00

Behandeling bij ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 0G23-Vulvaire en vaginale afw 15C839 149399010 €700,00

Operatieve behandeling(groep1) bij ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 0G23-Vulvaire en vaginale afw 15C841 149399012 €1.200,00

Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken en/of behandelingen bij stoornissen van de menstruatiecyclus 0G11-Cyclusstn 15C842 149399013 €650,00

Behandeling bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 0G15/ OG16/OG 17 15C846 149399019 €1.250,00

Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken en/of behandelingen bij ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 0G23-Vulvaire en vaginale afw 15C849 149399022 €500,00

Diagnostisch onderzoek bij ontstekingen aan vrouwelijke organen in het bekken 0G23-Vulvaire en vaginale afw 15C852 149399026 €1.700,00



Consult op de polikliniek bij stoornissen van de menstruatiecyclus 0G11-Cyclusstn 15C853 149399028 €350,00

kleine operatieve Behandeling bij stoornissen van de menstruatiecyclus 0G11-Cyclusstn 15C854 149399029 €1.250,00

Consult op de polikliniek bij een aandoening van vrouwelijke organen OG28-gyn advies consult/ G30 PMS 15C855 149399031 €250,00

Behandeling bij overgangsklachten bij overgangsklachten\ specifieke overige ingrepen OG24 climateriele problematiek 15C856 149399033 €1.500,00

Behandeling of onderzoek bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders OG15-16-17 15C858 149399035 €600,00

Consult op de polikliniek bij ontsteking/problemen aan de vrouwelijke organen in het bekken OG-12-13-23 15C862 149399040 €300,00

meer dan 2 bezoeken, onderzoeken/of behandeling bij buikpijn OG14 buikpijn zonder gynaecologische oorzaak 15C864 149399043 €700,00

meer dan 2 bezoeken/onderzoek/ behandeling bij overgangsklachten OG24 climateriele problematiek 15C865 149399044 €450,00

1 of 2 bezoeken bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders OG15-16-17 15C868 149399048 €300,00

1 of 2 bezoeken bij buikpijn OG-14 buikpijn zonder gynaecologische oorzaak 15C870 149399051 €350,00

1 of 2 bezoeken en/of onderzoeken bij overgangsklachten OG24 climateriele problematiek 15C871 149399053 €350,00

meer dan twee bezoeken bij specifiek screeningsonderzoek G27 screening familaire tumoren 15D124 219899020 €450,00

1 of 2 consulten bij specifiek screeningsonderzoek G27 screening familaire tumoren 15D125 219899021 €300,00


