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Specialisme Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Passantenprijs 2021

17E731 099799052 Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 465,00€                                    

17C190 029899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 465,00€                                    

17C664 129999070 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 465,00€                                    

17E725 099799044 Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 1.488,00€                                

17E728 099799048 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 800,00€                                    

17E727 099799047 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 1.786,00€                                

17E724 099799043 Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 1.705,00€                                

15B344 210301004 Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap 360,00€                                    

17B345 210301005 Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap 1.390,00€                                

199906 OVPXXXXXX Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep tijdens een keizersnede. 800,00€                                    

199907 OVPXXXXXX Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep bij een andere operatie op medische indicatie, uitgezonderd een keizersnede. 800,00€                                    

KNO 17E310 089999004 Correctie van het oorskelet bij een ziekte/afwijking van het oor 2.370,00€                                

17B657 079999019 Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 1.342,00€                                

17E309 079999017 Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 800,00€                                    

199871A OVPXXXXXX Plaatsing multifocale in plaats van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt, meerkosten (per oog) - lenskeuze A 1.170,00€                                

199871B OVPXXXXXX Plaatsing multifocale in plaats van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt, meerkosten (per oog) - lenskeuze B 640,00€                                    

199872 OVPXXXXXX Plaatsing monofocaal torische in plaats van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt, meerkosten (per oog). 695,00€                                    

199873 OVPXXXXXX Plaatsing multifocaal torische in plaats van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt, meerkosten (per oog). 775,00€                                    

17B343 210301002 Sterilisatie van de man 385,00€                                    

199903 OVPXXXXXX Sterilisatie door middel van vasectomie en hieraan gerelateerde zorg op verzoek patiënt als bijkomende ingreep bij een andere operatie op medische indicatie. 260,00€                                    

17C912 149899017 Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen (circumcisie) 800,00€                                    

199904 OVPXXXXXX Circumcisie en hieraan gerelateerde zorg op verzoek patiënt als bijkomende ingreep bij een andere operatie op medische indicatie. 580,00€                                    

17C913 149999005 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij plasklachten (LUTS) 800,00€                                    

17E438 990356062 Operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (circumcisie kind) 1.500,00€                                

*Zie ook de separate prijslijst "Dermatologie"

Dermatologie*

Gynaecologie 

Oogheelkunde

Urologie 


