
Omschrijving Declaratiecode Zorgproductcode Passantentarief

Echografe van de buikorganen 39492 OVPXXXXXX 125,00€                 

Echografie van mamma 86970 OVPXXXXXX 99,00€                   

Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B192 972804031 786,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 14B194 972804034 377,00€                 

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde vruchtbaarheid 14D606 972804039 952,00€                 

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid
14D607 972804040

818,00€                 

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de 

nier(en) of urineweg(en)
15A145 20110026

926,00€                 

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de 

blaas
15A154 20110035

783,00€                 

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) 15A988 119899011 1.333,00€              

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of onderzoeken bij nierstenen 15B200 140401005 750,00€                 

Operatie bij urineverlies/ verzakking 15B218 149999032 5.214,00€              

Operatie tijdens een ziekenhuisopname bij urineverlies/ verzakking 15B219 149999033 7.757,00€              

Uitgebreide operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies/ verzakking 15B227 149999045 4.281,00€              

Operatie om een verzakking te verhelpen bij urineverlies/ verzakking 15B228 149999046 3.100,00€              

Operatie om een verzakking te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname bij urineverlies/ verzakking 15B229 149999047 6.642,00€              

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij urineverlies/ verzakking 15B236 149999062 696,00€                 

1 tot 3 operaties bij urineverlies/ verzakking 15B237 149999063 1.565,00€              

Meer dan 3 operaties bij urineverlies/ verzakking 15B238 149999064 3.398,00€              

Operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies/ verzakking 15B241 149999067 3.013,00€              

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij urineverlies/ verzakking
15B243 149999072

644,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 15B245 149999076 408,00€                 

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam 15B247 150101003 597,00€                 

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
15B250 150101007

882,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam 15B253 150101011 386,00€                 

Kleine operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals 15B284 181105003 1.523,00€              

Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals 15B286 181105006 1.565,00€              

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals 15B287 181105007 891,00€                 

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
15B290 181105010

713,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals 15B291 181105012 406,00€                 

Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap 15B344 210301004 533,00€                 

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)
15B347 210301008

736,00€                 

Kijkoperatie in de baarmoeder bij hulpverlening in verband met de voortplanting 15B348 210301009 1.600,00€              

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw) 15B350 210301015 418,00€                 

Operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking 15B487 149999077 2.417,00€              

Uitgebreide operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking 15B488 149999078 9.301,00€              
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Dagbehandeling bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 15B535 60301005 772,00€                 

Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel
15B536 60301006

661,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederhalskanker 15B950 20108090 405,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij baarmoederkanker 15B962 20108136 393,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij eierstok/eileiderkanker 15B974 20108182 371,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen 15B988 20108230 405,00€                 

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 15C190 29899007 769,00€                 

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij gynaecologie bij een ziekte van een hormoonafgevende klier 15C239 40401002 580,00€                 

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
15C242 40401007

638,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand gynaecologie bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen 15C245 40401016 419,00€                 

Operatie aan het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan bij een seksuologische aandoening 15C292 59899003 2.190,00€              

Seksuologische behandeling bij een seksuologische aandoening 15C293 59899007 580,00€                 

Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologische aandoening 15C295 59899010 1.680,00€              

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksuologische aandoening of 

bevallingsgerelateerde posttraumatische stressklachten
15C296 59899014

754,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische aandoening of bevallingsgerelateerde posttraumatische stressklachten
15C299 59899023

406,00€                 

Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 15C557 119499041 1.507,00€              

Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 15C558 119499046 661,00€                 

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 15C559 119499047 464,00€                 

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 15C560 119499048 591,00€                 

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

638,00€                 

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

382,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 15C563 119499051 197,00€                 

Operatie bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C577 119499066 2.897,00€              

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

1.738,00€              

Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C580 119499073 1.774,00€              

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C581 119499074 812,00€                 

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C582 119499075 883,00€                 

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C583 119499076 899,00€                 

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C584 119499077 736,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 15C585 119499078 360,00€                 

Operatie huid en/of weke delen en/of afsluiten van een bloedvat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C652 129999049

1.967,00€              

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 15C660 129999065 257,00€                 

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van de borst 15C826 140801007 823,00€                 
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Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van de borst 15C829 140801010 389,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de borst 15C831 140801013 180,00€                 

Operatie bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 15C834 149399004 2.206,00€              

Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C835 149399005 819,00€                 

Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 15C839 149399010 1.005,00€              

Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 15C841 149399012 1.732,00€              

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus
15C842 149399013

733,00€                 

Ingrepen bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C846 149399019 2.144,00€              

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
15C849 149399022

646,00€                 

Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 15C852 149399026 2.375,00€              

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C853 149399028 482,00€                 

Operatieve ingreep bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C854 149399029 1.507,00€              

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen 15C855 149399031 406,00€                 

Behandeling bij overgangsklachten bij overgangsklachten 15C856 149399033 1.680,00€              

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ 

eileider
15C858 149399035

754,00€                 

Kijkoperatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C861 149399038 3.530,00€              

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 15C862 149399040 395,00€                 

Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C863 149399042 1.558,00€              

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn 15C864 149399043 812,00€                 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij overgangsklachten 15C865 149399044 738,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C868 149399048 401,00€                 

Operatieve ingreep bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C869 149399049 4.682,00€              

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden 15C870 149399051 406,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgangsklachten 15C871 149399053 380,00€                 

Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C872 149399055 2.460,00€              

Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van de nier of urineleiders 15C896 149599027 592,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de nier of urineleiders 15C898 149599030 277,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen 15C989 182199028 387,00€                 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij algemene klachten 15C992 182199033 552,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten 15C997 182199045 387,00€                 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij de screening op of preventieve behandeling van 

erfelijke vormen van kanker
15D124 219899020

643,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op of preventieve behandeling van erfelijke vormen van kanker 15D125 219899021 406,00€                 

Uitgebreide operatie(s) bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15D658 149399056 8.573,00€              

Uitgebreide operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15D659 149399057 7.779,00€              

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 15E342 129999062 939,00€                 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies bij zwangerschap 15E416 159999030 375,00€                 



Omschrijving Declaratiecode Zorgproductcode Passantentarief

Onderhuids inbrengen van een hormonenstaafje bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15E775 149399062 871,00€                 

Onderhuids inbrengen van een staafje vrouw ter voorkoming van zwangerschap 15E794 210301018 728,00€                 


