
Passanten tarievenlijst - Gynaecologie - Curilion 2021

Omschrijving Declaratiecode Zorgproductcode Passantentarief 

Consult echografie 39492 ovp 115,50€                    

Operatie bij urineverlies of verzakking 15B218 149999032 4.725,00€                 

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten 15B236 149999062 630,00€                    

1 tot 3 operaties bij bekkenbodemklachten 15B237 149999063 1.417,50€                 

Operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies of verzakking 15B241 149999067 2.730,00€                 

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoek bij bekkenbodemklachten 15B243 149999072 574,00€                    

Consult op de polikliniek bij bekkenbodemklachten 15B245 149999076 369,00€                    

Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals 15B284 181105003 1.207,50€                 

Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals 15B286 181105006 1.417,50€                 

Onderzoek bij afwijking van de baarmoederhals 15B287 181105007 630,00€                    

> 2 bezoeken bij een afwijking van de baarmoederhals 15B290 181105010 645,75€                    

Bezoek bij afwijking van de baarmoederhals 15B291 181105012 367,50€                    

Plaatsen van een spiraal bij anticonceptie/ voorbehoedsmiddel 15B344 210301004 483,00€                    

Meer dan 2 bezoeken/ onderzoek of behandeling bij anticonceptie/voorbehoedsmiddelen 15B347 210301008 535,50€                    

1 of 2 bezoeken bij anticonceptie/ voorbehoedsmiddel 15B350 210301015 378,00€                    

Operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking 15B487 149999077 1.250,00€                 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 15C190 29899007 483,00€                    

Onderzoek/ behandeling bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) 15C239 40401002 525,00€                    

Meer dan 2 bezoeken/onderzoeken bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) 15C242 40401007 577,50€                    

1 of 2 bezoekenen/ of onderzoeken bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) 15C245 40401016 315,00€                    

Operatieve ingreep aan de vulva bij sexuele problematiek 15C292 59899003 1.312,50€                 

Sexuologische behandeling vaginisme door een gynaecoloog 15C293 59899007 525,00€                    

Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologisch aandoening 15C295 59899010 1.522,50€                 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek door een gynaecoloog bij een psychische stoornis 15C296 59899014 682,50€                    

Consult op de polikliniek door een gynaecoloog bij een psychosomatische stoornis 15C299 59899023 367,50€                    

Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C835 149399005 682,50€                    

Behandeling bij ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 15C839 149399010 735,00€                    

Operatieve behandeling(groep1) bij ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 15C841 149399012 1.312,50€                 

Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken en/of behandelingen bij stoornissen van de menstruatiecyclus 15C842 149399013 682,50€                    

Behandeling bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 15C846 149399019 1.312,50€                 

Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken en/of behandelingen bij ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 15C849 149399022 525,00€                    

Diagnostisch onderzoek bij ontstekingen aan vrouwelijke organen in het bekken 15C852 149399026 1.942,50€                 



Consult op de polikliniek bij stoornissen van de menstruatiecyclus 15C853 149399028 336,00€                    

Kleine operatieve Behandeling bij stoornissen van de menstruatiecyclus 15C854 149399029 1.365,00€                 

Consult op de polikliniek bij een aandoening van vrouwelijke organen 15C855 149399031 273,00€                    

Behandeling bij overgangsklachten bij overgangsklachten\ specifieke overige ingrepen 15C856 149399033 1.522,50€                 

Behandeling of onderzoek bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 15C858 149399035 682,50€                    

Consult op de polikliniek bij ontsteking/problemen aan de vrouwelijke organen in het bekken 15C862 149399040 315,00€                    

Diagnostisch onderzoek bij een stoornins van de menstruatiecyclus 15C863 149399042 1.050,00€                 

Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken/of behandeling bij buikpijn 15C864 149399043 735,00€                    

Meer dan 2 bezoeken/onderzoek/ behandeling bij overgangsklachten 15C865 149399044 486,88€                    

1 of 2 bezoeken bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 15C868 149399048 336,00€                    

Operatieve ingreep bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C869 149399049 3.360,00€                 

1 of 2 bezoeken bij buikpijn 15C870 149399051 367,50€                    

1 of 2 bezoeken en/of onderzoeken bij overgangsklachten 15C871 149399053 333,13€                    

Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C872 149399055 1.890,00€                 

Meer dan twee bezoeken bij specifiek screeningsonderzoek 15D124 219899020 498,75€                    

1 of 2 consulten bij specifiek screeningsonderzoek 15D125 219899021 367,50€                    

Passanten tarievenlijst - Chirurgie - Curilion 2021

Omschrijving Declaratiecode Zorgproductcode Passantentarief 

Operatie bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C557 119499041 1.365,00€                 

Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C558 119499046 598,50€                    

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C559 119499047 420,00€                    

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C560 119499048 535,50€                    

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C561 119499049 577,50€                    

3 tot 4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C562 119499050 315,00€                    

1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 15C563 119499051 178,50€                    

Operatie bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C577 119499066 2.500,00€                 

Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C579 119499068 1.500,00€                 

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C581 119499074 700,00€                    

1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C585 119499078 300,00€                    

Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken met meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten 15C989 182199028 350,00€                    

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij algemene klachten 15C992 182199033 500,00€                    



1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten 15C997 182199045 350,00€                    


