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Declaratiecode
Spataderen
17E728
17E728
17E729

199883

199884

Sterilisatie
17B345
199906
199907
17B343
17B343
199903

Oogleden
17E309

Officiele leken omschrijving

Toelichting

Tarief 2020

Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1
stamvene
Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1
stamvene
Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij
spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de
bloedvaten
Bijbetaling voor supplementaire operatieve behandeling vaatlijden
stamvene onderste extremiteit, open procedure, en hieraan
gerelateerd zorg, op verzoek patiënt.
Bijbetaling voor supplementaire sclerocompressietherapie (exclusief
echogeleide sclerocompressietherapie) en hieraan gerelateerde
zorg, op verzoek patiënt.

Endoveneuze laserbehandeling per been
per behandelsessie
Endoveneuze laserbehandeling en
flebectomie per been per behandelsessie
Flebectomie (volgens Muller) per been per
behandelsessie

€ 1.200,00

Bijbetaling flebectomie (volgens Muller)
tijdens verzekerde zorg per been per
behandelsessie
Scleroseren per been per behandelsessie

€ 450,00

Sterilisatie van de vrouw bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek
van patiënt als bijkomende ingreep bij een sectio caesarea
Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek
van patiënt als bijkomende ingreep bij een therapeutische operatie.
Sterilisatie van de man bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Sterilisatie van de man bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen

In dagbehandeling/ op OK-complex

€ 1.650,00
€ 550,00

€ 135,00

€ 2.545,00
€ 425,00
€ 425,00

Poliklinisch
Dagbehandeling; onder al gehele
verdoving

€ 350,00
€ 1.000,00
€ 250,00

Sterilisatie door middel van vasectomie en hieraan gerelateerde zorg
op verzoek patiënt als bijkomende ingreep bij een andere operatie op
medische indicatie.
Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat /
oogkas
Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat /
oogkas
Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat /
oogkas
Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat /
oogkas

bovenooglidcorrectie (blepharoplastiek) beiderzijds
onderooglidcorrectie (beiderzijds)

€ 1.000,00

bovenooglidcorrecties (blepharoplastiek)
beiderzijds + enkelzijdig ptosis
correctie hangend ooglid (ptosis - levator
plastiek) enkelzijdig

€ 1.250,00

17E309

Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat /
oogkas

correctie hangend ooglid (ptosis - levator
plastiek) beiderzijds

€ 1.500,00

17E309

Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat /
oogkas

uitwendige correctie ptosis / wenkbrauw
enkelzijdig

€ 1.000,00

17E309

Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat /
oogkas

uitwendige correctie ptosis / wenkbrauw
beiderzijds

€ 1.500,00

17E358
Ooglenzen
199871A

Ooglidcorrectie bij Plastische chirurgie aan het gezicht

€ 1.200,00

Bijbetaling i.v.m. meerkosten plaatsing multifocale in plaats van
monofocale kunststof lens op verzoek patiënt (per oog).
Bijbetaling i.v.m. meerkosten plaatsing multifocale in plaats van
monofocale kunststof lens op verzoek patiënt (per oog).
Custom made
Bijbetaling i.v.m. meerkosten plaatsing monofocaal torische in plaats
van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt (per oog).
Bijbetaling i.v.m. meerkosten plaatsing monofocaal torische in plaats
van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt (per oog).
Custom made
Bijbetaling i.v.m. meerkosten plaatsing multifocaal torische in plaats
van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt (per oog).
Bijbetaling i.v.m. meerkosten plaatsing multifocaal torische in plaats
van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt (per oog).
Custom made

€ 1.100,00

Correctie van het oorskelet bij Plastische chirurgie aan het gezicht

€ 2.500,00

Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en
eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele
terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij
Verminderde vruchtbaarheid
Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde
vruchtbaarheid
IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en
eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid

€ 2.498,47

17E309
17E309
17E309

199871B

199872A
199872B

199873A
199873B

Oor
17E359
Vruchtbaarheid
16B168
16B173
16B180
16B187
16B191
16D226

€ 1.250,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 650,00
€ 1.050,00

€ 1.300,00
€ 1.700,00

€ 2.199,88
€ 2.234,77
€ 959,87
€ 855,96
€ 498,69

16D227

Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma
bij Verminderde vruchtbaarheid
037510
Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting
(nekplooimeting) bij eenling en het eerste kind van een
meerlingzwangerschap.
037514
Prenatale screening: Nuchal Translucentie (NT-) meting
(nekplooimeting) bij ieder volgend kind van een
meerlingzwangerschap.
197016
Spermabank, eenmalige initiële kosten.
197017
Spermabank, per jaar.
197018
Spermabank, spermaonderzoek.
Bestralingen goedaardige aandoeningen
15D868
Bestralingen voor goedaardige aandoeningen; geen verzekerde zorg Hielspoorbehandeling
15D868
Besnijdenis
199904

Bestralingen voor goedaardige aandoeningen; geen verzekerde zorg M.Dupuytrenled/ Derhosen en Achillodynie

Circumcisie en hieraan gerelateerde zorg op verzoek patiënt als
bijkomende ingreep bij een andere operatie op medische indicatie.
17D211
Hersteloperatie van de geslachtsdelen door een plastisch chirurg
Pijnbestrijding bij lage rugklachten
17B411
Pijnbestrijding bij Lage rugklachten
17B411
Pijnbestrijding bij Lage rugklachten
Kaakchirurgie
C4003
Consult
C4012
Operatieve verwijdering van kaakkysten groter dan 1/4 van het
kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris.
C4070
Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea
mylohyoidea of processus alveolaris per kaak.
C4085
Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus
alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of
per kaakhelft.
C8060
Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl kosten
implantaat)
C8062
kosten implantaat,
C8063
vrijleggen implantaat/implantaten (bij 2 fasige implantatie)
C8989
Openen van bot voor het verkrijgen van een autotransplantaat,
inclusief transplantatie van het bot of kraakbeen.
C9462
Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of
schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren.
C9465
Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort
opnamen en inclusief eventuele controlefoto(s) - maximaal éénmaal
per dag te declareren.
C5021
plaatsing elk volgend implantaat
Huid- en Lasercentrum Reinier de Graaf
C00001
Anti transparant behandeling oksels met botox
C00011
Behandeling vaatafwijking angiomen max 3 stuks
C00006
Couperose neus
C00007
Couperose beide wangen
C00008
Couperose gelaat (neus en wangen)
C00009
Couperose decollete
C00005
Spider max 3 st
C00017A
Anti rimpel 1 regio
C00017B
Anti rimpel 2 regios
C00017C
Anti rimpel 3 regios
C00004A
Kleine verr goedaardige plekken 10 min
C00004B
Kleine verr goedaardige plekken 20 min
C00004C
Kleine verr goedaardige plekken 30 min
C00002A
Excisies cosmetische naevi zonder PA *1
C00002B
Excisies cosmetische naevi zonder PA *2
C00002C
Excisies cosmetische naevi zonder PA *3
C00012A
Pigmentbehandelin met laser tot 5 stuks
C00012B
Pigmentbehandelin met laser tot max 15 stuks
C00020
Sclerocompressietherapie besenreiser varices beperkt
C00021
Sclerocompressietherapie besenreiser varices uitgebreid
C00022
Sclerocompressietherapie reticulaire varices beperkt
C00023
Sclerocompressietherapie reticulaire varices beperkt
C00027
Syringgomen
C00026
Xanthelasmata middels TGA
C00003A
Dermale naevi of verrucea shave -1

€ 305,00
€ 180,12

€ 108,74

€ 126,47
€ 63,46
€ 66,29
€ 2.515,00
€ 1.892,00
€ 250,00
€ 2.250,00

1 bezoek
1 bezoek + behandeling

€ 150,00
€ 495,00
€ 73,37
€ 613,43
€ 265,37
€ 212,81

€ 406,86
€ 319,50
€ 124,31
€ 986,02
€ 36,05
€ 70,11

€ 221,20
€ 565,00
€ 105,00
€ 207,00
€ 261,00
€ 362,00
€ 414,00
€ 105,00
€ 207,00
€ 361,00
€ 464,00
€ 156,00
€ 208,00
€ 261,00
€ 258,00
€ 361,00
€ 415,00
€ 156,00
€ 208,00
€ 130,00
€ 183,00
€ 130,00
€ 184,00
€ 157,00
€ 105,00
€ 105,00

