
Declaratiecode Omschrijving Tarief 2022

080001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten). 160,45€             
080032 Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide. 187,05€             
080047 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle. 783,47€             
080054 Verwijderen corpus alienum onder röntgengeleide of echogeleide. 308,69€             
080057 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder röntgencontrole. 425,75€             
080077 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle. 161,40€             
080080 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen. 148,58€             
080097 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder MRI-controle. 619,72€             
081002 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 50,62€                
081089 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid. 280,62€             
081092 MRI hersenen - met contrast. 306,54€             
081093 MRI hersenen - standaard. 356,98€             
081370 Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo). 119,44€             
081670 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 138,53€             
082002 Maken van röntgenfoto's van de hele of gedeeltelijke schedel, de neusbijholten, waarbij foto's van het wiggenbeen en de neusamandel zijn inbegrepen. 52,67€                
082042 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 162,73€             
082070 Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten. 99,14€                
082202 Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas). 54,74€                
082270 Echografie orbita inclusief oogbol 99,59€                
082402 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties. 55,67€                
082490 MRI achterste schedelgroeve. 311,10€             
082502 Partiele gebitsstatus 78,35€                
082505 Volledige gebitsstatus of panoramixopname. 70,17€                
082602 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 62,05€                
082970 Echografie van de schildklier en/of hals. 102,07€             
083002 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 95,23€                
083102 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan 55,98€                
083191 MRI hals, inclusief MRA hals (excl. MRI cervicale wervelkolom 083192) 382,50€             
083192 MRI cervicale wervelkolom inclusief craniovertebrale overgang (excl. MRI hals 083191) 304,01€             
083202 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan 49,29€                
083290 MRI thoracale wervelkolom 331,66€             
083302 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 55,02€                
083390 MRI lumbosacrale wervelkolom 299,46€             
083402 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis 51,18€                
083615 Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT 161,12€             
084002 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand 80,41€                
084070 Echografie van de bovenste extremiteit(en) 111,52€             
084090 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) 330,37€             
084202 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm 54,20€                
084257 Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder röntgencontrole 184,45€             
084277 Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder echocontrole. 197,15€             
084402 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm 48,33€                
084602 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers 48,36€                
084730 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling 56,03€                
085000 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname 78,09€                
085002 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 68,50€                
085070 Echografie van het hart en/of de thorax 156,83€             
085091 MR mammografie 356,96€             
085093 MRI thorax(wand) en mediastinum (excl. mamma, zie 085091) 356,96€             
085190 MRI-hart. 480,31€             
085191 MRI-hart met dobutamine stress-test. 809,19€             
086202 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast 52,83€                
086802 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 62,97€                
086970 Echografie van mamma 112,31€             
086978 Drainage mamma onder echogeleide 184,93€             
087002 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen 54,41€                
087070 Echografie van de buikorganen 130,07€             
087078 Abcesdrainage met echografie. 286,21€             
087091 MRI lever 408,19€             
087092 MRI prostaat 403,89€             
087096 MRI rectum 408,19€             
087097 MRI abdomen (excl. rectum, zie 087096). 403,89€             
087098 Drainwissel na abcesdrainage 599,51€             
087258 Inbrengen maag- of duodenumsonde 219,86€             
087678 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie. 498,47€             
087698 Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage 599,51€             
088090 MRI bekken 374,79€             
088470 Echografie van het scrotum. 103,86€             
089002 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet 82,34€                
089070 Echografie onderste extremiteit(en) 108,09€             
089090 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) 300,00€             
089202 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht 54,90€                
089302 Radiologisch onderzoek bovenbeen 48,22€                
089402 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 49,85€                
089602 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 48,59€                
089879 Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. 189,52€             

15B245 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 285,63€             
15B253 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam 350,00€             
15B286 Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals 1.849,21€         
15B344 Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap 595,00€             
15B348 Kijkoperatie in de baarmoeder bij hulpverlening in verband met de voortplanting 2.552,34€         
15C847 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 2.631,53€         
15C848 Operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 8.078,69€         
15C853 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus 350,00€             
15C855 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen 308,61€             
15C862 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 350,00€             
15C868 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 350,00€             
15C870 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden 350,00€             
15D125 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op of preventieve behandeling van erfelijke vormen van kanker 390,87€             
15D659 Uitgebreide operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 11.765,42€      
15E412 Operatie bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden 5.974,37€         
15E465 Operatie bij incongruentie genderidentiteit 9.545,85€         
15E892 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand tijdens vervolgcontact bij incongruentie genderidentiteit 512,60€             

119027 Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven) 114,14€             
119028 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven). 114,14€             
119029 Rijbewijs:rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag icm 119027, per 15 min extra direc.pat.geb tijd of (met voorw.) per 15 min extra indir.tijd,max.2 toeslag 57,05€                
119030 Rijbewijs: rapporten op verzoek politie voor rekening van CBR, toeslag icm 119028, per 15 min. extra direct patiënt.geb tijd of per 15 minuten extra indirecte tijd met een maximum van 4 toeslagen 57,05€                
15A336 Injectie en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom 720,61€             
15A340 Injectie tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom 316,18€             
15A341 Injectie bij carpaaltunnelsyndroom 407,77€             
15A345 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom 583,29€             
15A348 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een carpaaltunnelsyndroom 655,23€             
15A350 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand carpaaltunnelsyndroom 373,87€             
15A376 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn 800,55€             
15A377 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 296,88€             
15A378 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 388,96€             
15A554 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oor 969,03€             
15A565 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oor 356,39€             
15A831 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen 984,07€             
15A832 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen 1.038,66€         
15A844 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting (CVA) en/of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenene(beroerte) 1.027,50€         
15B041 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 980,08€             
15B067 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 767,33€             
15B068 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 761,29€             
15B087 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op de zenuwbanen (HNP) 433,11€             
15B537 Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 1.375,03€         
15B545 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 1.176,04€         
15B548 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 1.422,88€         
15B550 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de ziekte van Parkinson 1.480,92€         
15B551 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 340,56€             
15B552 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 420,55€             
15B554 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de ziekte van Parkinson 560,69€             
15B567 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij multipele sclerose 3.175,16€         
15B569 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij multipele sclerose 1.249,46€         
15C182 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig en/of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 1.190,03€         
15C183 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij goedaardig en/of kwaadaardig gezwel van hersenvliezen/zenuwstelsel/ in de hersenen 1.012,14€         
15C184 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen 521,81€             
15C185  1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstels 316,04€             
15C307 Dementiesyndromen |KNF | Psychische stoornis 1.787,80€         
15C308 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij dementie 1.009,47€         
15C713 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie of sportgeneeskunde bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel
15C325 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij psychische klachten 1.314,76€         
15C326 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten 941,52€             
15C329 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij psychische klachten 298,61€             
15C348 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 734,47€             
15C356 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 1.283,66€         
15C358 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken tijdens vervolgcontact bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 821,04€             
15C359 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 964,37€             
15C361 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 358,01€             
15C363 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de uiteinde van zenuwen in armen en/of benen 1.074,57€         
15C364 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 266,48€             
15C365 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 376,51€             
15C377 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een infectie van het zenuwstelsel 1.266,69€         
15C385 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van het zenuwstelsel 1.149,89€         
15C387 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie van het zenuwstelsel 993,77€             
15C388 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel 1.271,06€         
15C389 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een infectie van het zenuwstelsel 241,62€             
15C390 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie van het zenuwstelsel 400,00€             
15C391 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van het zenuwstelsel 1.240,66€         
15C392 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel 940,08€             
15C394 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwscheden door een ziekte van het zenuwstelsel 1.422,87€         
15C396 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel 383,62€             
15C398 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel 420,72€             
15C697 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 854,26€             
15C712 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van botspierstelsel en/of bindweefsel 712,45€             
15C713 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel en/of bindweefsel 797,85€             
15C726 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 248,05€             
15C727 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 342,58€             
15C989 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen 450,00€             
15D039 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij letsel/ letsels 1.375,95€         
15D041 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 770,49€             
15D045 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel/ letsels 373,30€             
15E710 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip 1.270,69€         
15E712 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij epilepsie of stuip 559,16€             

15A342 Beeldvormend onderzoek (rÃ¶ntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom 1.403,58€         
15A343 Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 618,99€             

Radiologie

Gynaecologie

Neurologie

Neurochirurgie



15A346 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom 520,36€             
15B099 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 918,18€             
15B102 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 756,92€             
15B116 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 645,21€             
15B134 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 275,29€             
15B135 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 292,47€             
15B435 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom 262,32€             
15C335 Uitgebreide operatie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 7.997,82€         
15C342 Beeldvormend onderzoek (rÃ¶ntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 825,00€             
15C347 Operatief verlichten van de zenuw bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 3.795,89€         
15C357 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 308,69€             
15C964 179799015 - 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking 287,66€             
15C987 2 of meer polikliniekbezoeken/ consulaties op afstand of second opinion(s) bij algemene klachten 729,90€             
15C988 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij algemene klachten 401,02€             
15D310 Vervangen van een pijnbestrijdingsapparaat dat elektrische prikkels geeft bij pijnbestrijding 35.403,68€      
15D326 Afstellen van een pijnbestrijdingsapparaat dat elektrische prikkels geeft bij pijn 24.344,13€      
15D351 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn 442,04€             
15D641 Zeer ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 48.146,16€      
15D643 Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 26.464,17€      
15D645 Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 19.871,16€      
15D647 Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia of operatie aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 10.165,77€      
15E304 Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom 2.222,90€         
15E643 Niet-operatieve behandeling bij een ziekte van botspierstelsel 962,77€             
15E829 Operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 9.115,07€         
15E871 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een infectie 3.501,76€         

15B033 Inbrengen van een heupprothese bij slijtage van de heup 11.867,44€      
15B034 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup 13.250,00€      
15B056 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 918,24€             
15B057 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 2.795,67€         
15B059 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de heup 2.897,34€         
15B060 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van botspierstelsel 5.488,46€         
15B061 Inbrengen van een knieprothese bij slijtage van de knie 11.219,06€      
15B062 Inbrengen van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de knie 14.042,01€      
15B076 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 997,16€             
15B079 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage van de knie 989,26€             
15B080 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de knie 3.264,18€         
15B094 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 887,28€             
15B095 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage van de knie 721,81€             
15B098 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup 1.141,25€         
15B113 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 596,81€             
15B114 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de knie 880,06€             
15B115 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 665,84€             
15B124 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 845,20€             
15B125 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie 750,60€             
15B126 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup 581,07€             
15B131 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 279,31€             
15B132 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie 589,48€             
15B133 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 321,41€             
15B138 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie 312,26€             
15B296 Vervangen van (een deel van) een heupprothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling 27.360,10€      
15B297 Vervangen van (een deel van) een knieprothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling 27.008,85€      
15B298 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 1.109,65€         
15B299 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 3.211,23€         
15B300 Uitgebreide operatie heup bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 26.825,64€      
15B304 Vervangen van een prothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan een gewricht 20.139,44€      
15B305 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 1.216,22€         
15B306 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 5.492,94€         
15B307 Uitgebreide operatie knie bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 23.762,17€      
15B308 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 282,85€             
15B315 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling 3.183,82€         
15B316 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan een gewricht 1.163,83€         
15B317 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan een gewricht 2.591,39€         
15B318 Uitgebreide operatie gewrichten bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan een gewricht 18.760,70€      
15B319 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 289,66€             
15B322 Verwijderen knieprothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 29.116,46€      
15B323 Operatie heup bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 16.389,56€      
15B329 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan een gewricht 309,54€             
15B332 Verwijderen gewrichtsprothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan een gewricht 20.918,33€      
15B333 Operatie knie bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 17.352,10€      
15C159 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 1.275,35€         
15C197 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 919,30€             
15C204 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 307,40€             
15C342 Beeldvormend onderzoek (rÃ¶ntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 825,00€             
15C343 Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 988,11€             
15C347 Operatief verlichten van de zenuw bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 3.795,89€         
15C357 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 308,69€             
15C673 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen bij een ziekte van botspierstelsel 2.197,78€         
15C674 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 6.867,64€         
15C695 Uitgebreide operatie bekken/ heup/ bovenbeen bij een ziekte van botspierstelsel 14.954,00€      
15C701 Uitgebreide operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel 7.095,00€         
15C703 Inbrengen van een schouderprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de schouder 19.827,35€      
15C708 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van botspierstelsel 3.244,71€         
15C709 Uitgebreide operatie bij een ziekte van botspierstelsel 4.107,70€         
15C711 Operatieve behandeling van een ontwrichte schouder bij ontwrichting van de schouder 7.097,18€         
15C717 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel 701,23€             
15C721 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van gewricht 2.098,62€         
15C722 Operatie weke delen bij een ziekte van botspierstelsel 2.370,62€         
15C724 Operatie bij een peesscheur rondom schoudergewricht 6.265,13€         
15C725 Operatie aan knie en/of onderbeen bij een ziekte van botspierstelsel 10.678,34€      
15C732 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel 820,44€             
15C733 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage van gewricht 665,92€             
15C736 Operatie bot bij een ziekte van botspierstelsel 2.724,59€         
15C741 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 750,74€             
15C742 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht 914,90€             
15C743 Uitgebreide operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 4.150,00€         
15C745 Inbrengen van een enkelprothese en/of voetprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de enkel en/of de voet 13.250,00€      
15C750 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel 497,09€             
15C751 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht 614,84€             
15C752 Uitgebreide operatie elleboog/ onderarm bij een ziekte van botspierstelsel 8.235,08€         
15C754 Inbrengen van een elleboogprothese en/of een polsprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de elleboog en/of de pols 14.067,99€      
15C755 Uitgebreide operatie enkel/ voet bij een ziekte van botspierstelsel 7.816,09€         
15C756 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 300,00€             
15C757 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht 573,87€             
15C758 Operatie enkel of voet bij een ziekte van botspierstelsel 4.474,27€         
15C759 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht 281,62€             
15C760 Uitgebreide operatie pols/ hand bij een ziekte van botspierstelsel 5.414,54€         
15C763 Operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 3.844,54€         
15C764 Operatie schouder of elleboog bij een ziekte van botspierstelsel 3.346,39€         
15C765 Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel 1.843,35€         
15C951 Operatie bij een aangeboren afwijking botspierstelsel 4.494,59€         
15C955 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aangeboren afwijking botspierstelsel 1.135,99€         
15C957 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking botspierstelsel 287,04€             
15D074 Operatie huid of weke delen bij letsel 2.541,33€         
15D076 Uitgebreide operatie huid en/of weke delen bij letsel 3.679,21€         
15D077 Uitgebreide operatie huid en/of weke delen tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 8.759,79€         
15D083 Operatie aan de arm tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 7.785,56€         
15D084 Operatie aan de arm buiten het gewricht bij letsel 5.482,42€         
15D086 Operatie aan de schouder/ elleboog/ pols bij letsel 6.037,29€         
15D087 Operatie aan de schouder/ elleboog/ pols tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 10.889,91€      
15E443 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 1.110,24€         
15E787 Diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 1.573,01€         
15E788 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 850,00€             
15E789 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 350,00€             

15B376 Borstverkleining door een plastisch chirurg 6.537,94€         
15B860 Rechtzetten van het neustussenschot door een plastisch chirurg 2.863,19€         
15D161 Ziekenhuisopname i.v.m. plastische chirurgie 3.720,91€         
15D162 Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg 796,11€             
15D163 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 472,68€             
15D164 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie 195,35€             
15D175 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.377,33€         
15D176 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 10.631,77€      
15D177 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 9.222,77€         
15D182 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 8.733,25€         
15D188 Facelift door een plastisch chirurg 3.872,74€         
15D189 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.073,42€         
15D190 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 7.566,43€         
15D194 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.347,39€         
15D197 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 13.618,27€      
15D199 Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 4.526,54€         
15D200 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.530,04€         
15D202 Middel grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 3.513,12€         
15D203 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 1.619,91€         
15D205 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 3.447,80€         
15D207 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.751,12€         
15D208 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 4.692,23€         
15D209 Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 8.027,17€         
15D211 Hersteloperatie van de geslachtsdelen door een plastisch chirurg 4.095,04€         
15D212 Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg 1.638,86€         
15D213 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg 2.618,71€         
15D214 Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chiurg 1.222,61€         
15D215 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg 1.637,72€         
15E355 Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg 5.186,03€         
15E356 Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid/ besnijdenis door een plastisch chirurg 2.129,39€         
15E357 Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg 1.257,42€         
15E358 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 1.942,27€         
15E858 Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor borstvergroting door een plastisch chirurg 6.989,07€         
15E859 Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een plastisch chirurg 6.116,38€         
15E878 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 6.496,63€         
15E879 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 5.036,92€         
17E358 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 1.942,27€         
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