
Passanten tarievenlijst Curilion 2019
Omschrijving Declaratiecode Zorgproductcode Passantentarief 2019

Consult echografie 39492 ovp €95,00

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten 15B236 149999062 €600,00

Operatie bij urineverlies of verzakking 15B218 149999032 €5.400,00

1 tot 3 operaties bij bekkenbodemklachten 15B237 149999063 €1.500,00

Operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies of verzakking 15B241 149999067 €2.600,00

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoek bij bekkenbodemklachten 15B243 149999072 €560,00

Consult op de polikliniek bij bekkenbodemklachten 15B245 149999076 €410,00

Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals 15B284 181105003 €1.150,00

Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals 15B286 181105006 €1.300,00

Onderzoek bij afwijking van de baarmoederhals 15B287 181105007 €615,00

> 2 bezoeken bij een afwijking van de baarmoederhals 15B290 181105010 €615,00

Bezoek bij afwijking van de baarmoederhals 15B291 181105012 €360,00

Plaatsen van een spiraal bij anticonceptie/ voorbehoedsmiddel 15B344 210301004 €460,00

Meer dan 2 bezoeken/ onderzoek of behandeling bij anticonceptie/voorbehoedsmiddelen 15B347 210301008 €510,00

1 of 2 bezoeken bij anticonceptie/ voorbehoedsmiddel 15B350 210301015 €360,00

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

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

1 of 2 bezoekenen/ of onderzoeken bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) 15C245 40401016 €300,00

Operatieve ingreep aan de vulva bij sexuele problematiek 15C292 59899003 €1.195,00

Sexuologische behandeling vaginisme door een gynaecoloog 15C293 59899007 €510,00

Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologisch aandoening 15C295 59899010 €1.300,00

Behandeling of onderzoek op de polikliniek door een gynaecoloog bij een psychische stoornis 15C296 59899014 €550,00

Consult op de polikliniek door een gynaecoloog bij een psychosomatische stoornis 15C299 59899023 €450,00

Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C835 149399005 €625,00

Behandeling bij ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 15C839 149399010 €700,00

Operatieve behandeling(groep1) bij ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 15C841 149399012 €1.200,00

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

Behandeling bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 15C846 149399019 €1.250,00

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

Diagnostisch onderzoek bij ontstekingen aan vrouwelijke organen in het bekken 15C852 149399026 €1.700,00

Consult op de polikliniek bij stoornissen van de menstruatiecyclus 15C853 149399028 €360,00



Kleine operatieve Behandeling bij stoornissen van de menstruatiecyclus 15C854 149399029 €1.250,00

Consult op de polikliniek bij een aandoening van vrouwelijke organen 15C855 149399031 €260,00

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

Behandeling of onderzoek bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 15C858 149399035 €650,00

Consult op de polikliniek bij ontsteking/problemen aan de vrouwelijke organen in het bekken 15C862 149399040 €320,00

Diagnostisch onderzoek bij een stoornins van de menstruatiecyclus 15C863 149399042 €950,00

Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken/of behandeling bij buikpijn 15C864 149399043 €700,00

Meer dan 2 bezoeken/onderzoek/ behandeling bij overgangsklachten 15C865 149399044 €460,00

1 of 2 bezoeken bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 15C868 149399048 €350,00

1 of 2 bezoeken bij buikpijn 15C870 149399051 €360,00

1 of 2 bezoeken en/of onderzoeken bij overgangsklachten 15C871 149399053 €360,00

Meer dan twee bezoeken bij specifiek screeningsonderzoek 15D124 219899020 €460,00

1 of 2 consulten bij specifiek screeningsonderzoek 15D125 219899021 €350,00

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 15C190 29899007 €598,56

Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C558 119499046 €570,00

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C559 119499047 €370,00

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C560 119499048 €485,00
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen 
van/rondom de anus 15C561 119499049 €490,00
3 tot 4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen 
van/rondom de anus 15C562 119499050 €285,00

Operatie bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15c557 119499041 €765,00

1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C563 119499051 €155,00

Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C580 119499073 €780,00

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C581 119499074 €500,00

Onderzoek en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15c582 119499075 €5.945,00

Dagbehandeling(en en/of meer dan 4 polikliniekbezoekenconsultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15c583 119499076 €615,00

3 tot 4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C584 119499077 €405,00

1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C585 119499078 €260,00


