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15A336 069499010 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 520,00 

15A337 069499019 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 1.080,00 

15A340 069499022 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Vervolg contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 260,00 

15A341 069499023 Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Eerste contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 350,00 

15A345 069499039 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 380,00 

15A346 069499043 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 290,00 

15A347 069499053 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 410,00 

15A348 069499054 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 420,00 

15A349 069499060 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 140,00 

15A350 069499061 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) € 220,00 

15A370 069799004 Dagbehandeling bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn € 890,00 

15A371 069799005 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn € 1.160,00 

15A374 069799008 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn € 750,00 

15A375 069799010 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn € 490,00 

15A376 069799011 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn € 500,00 

15A377 069799012 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn € 240,00 

15A378 069799013 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn € 310,00 

15A812 099999002 Dagbehandeling bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) € 1.090,00 

15A816 099999006 Dagbehandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) € 950,00 

15A817 099999007 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) € 1.140,00 

15A821 099999011 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack) € 1.580,00 

15A824 099999014 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) € 730,00 

15A825 099999015 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) € 710,00 

15A831 099999022 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) € 480,00 

15A832 099999023 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) € 610,00 

15A841 099999032 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) € 190,00 

15A842 099999033 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen) € 290,00 

15A844 099999036 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 hersenen (beroerte) € 635,00 

15A845 099999037 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) € 165,00 

15A884 109799002 Herstel neustussenschot bij een afwijking aan het neustussenschot € 4.000,00 

15B025 131999035 Multidisciplinaire behandeling bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn € 1.980,00 

15B026 131999036 Dagbehandeling bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn € 900,00 

15B027 131999037 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn € 1.380,00 

15B031 131999046 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn € 1.030,00 

15B041 131999062 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn € 690,00 

15B067 131999113 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn € 500,00 

15B068 131999114 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn € 530,00 

15B086 131999152 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn € 220,00 

15B087 131999153 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn € 270,00 

15B376 / 17B376 990004033 Borstverkleining bij / door een plastisch chirurg € 5.500,00 

15B377 990004061 Correctie van afwijkende stand van de oogleden bij plastische chirurgie aan het gezicht € 2.850,00 

15B535 060301005 Dagbehandeling bij een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel € 1.140,00 

15B536 060301006 Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid (Vervolg contact) bij een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel € 540,00 
15B537 060301007 Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid (Eerste contact) bij een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel € 760,00 
15B540 060301010 Dagbehandeling bij Parkinson € 1.180,00 
15B543 060301013 Multidisciplinaire behandeling bij een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel € 410,00 

15B545 060301015 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel € 740,00 

15B546 060301016 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Parkinson € 1.300,00 

15B547 060301018 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel € 510,00 

15B548 060301019 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel € 640,00 

15B549 060301021 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Parkinson € 660,00 

15B550 060301022 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Parkinson € 830,00 

15B551 060301023 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel € 280,00 

15B552 060301024 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel € 280,00 

15B553 060301025 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Parkinson € 340,00 

15B554 060301026 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Parkinson € 320,00 

15B557 069599012 Chemo‐ en/of immunotherapie of dure medicijnen op de polikliniek of dagbehandeling bij Multipele sclerose (MS) € 640,00 

15B558 069599013 Chemo‐ en/of immunotherapie of dure medicijnen (Met verpleegligdagen) bij Multipele sclerose (MS) € 2.340,00 

15B559 069599014 Neurologische behandeling en begeleiding bij Multipele sclerose (MS) € 1.590,00 

15B563 069599018 Diagnostisch onderzoek in het behandeltraject bij Multipele sclerose (MS) € 3.590,00 

15B566 069599037 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS) € 770,00 

15B567 069599038 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Multipele sclerose (MS) € 860,00 

15B568 069599042 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS) € 690,00 

15B569 069599043 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Multipele sclerose (MS) € 710,00 

15B570 069599050 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS) € 250,00 
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15B571 069599051 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Multipele sclerose (MS) € 290,00 

15B572 070801002 Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen € 1.160,00 

15B573 070801003 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen € 680,00 

15B576 070801007 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen € 460,00 

15B577 070801008 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen € 380,00 

15B578 070801009 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen € 530,00 

15B579 070801010 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen € 90,00 

15B580 070801011 Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen € 190,00 

15B581 070801012 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen € 180,00 

15B582 070801013 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen € 270,00 

15B584 079499003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien € 1.200,00 

15B590 079499011 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien € 420,00 

15B591 079499012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij een aandoening van oogspieren of scheelzien € 460,00 

15B592 079499013 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien € 100,00 

15B594 079499015 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien € 220,00 

15B595 079499016 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien € 260,00 

15B860 / 17B860 990004055 Rechtzetten van het neustussenschot bij plastische chirurgie aan het gezicht € 4.000,00 

15C179 029799072 Dagbehandeling bij een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel € 1.160,00 

15C181 029799074 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel € 820,00 

15C182 029799075 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel € 610,00 

15C183 029799076 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel € 1.170,00 

15C184 029799077 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel € 320,00 

15C185 029799078 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel € 200,00 

15C303 059899032 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij een dementiesyndroom € 1.500,00 

15C304 059899033 Dagbehandeling bij Een dementiesyndroom € 1.100,00 

15C307 059899036 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een dementiesyndroom € 1.060,00 

15C308 059899037 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij een dementiesyndroom € 630,00 

15C309 059899038 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij een dementiesyndroom € 480,00 

15C310 059899039 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een dementiesyndroom € 260,00 

15C311 059899040 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een dementiesyndroom € 210,00 

15C312 059899042 Verslavingszorg (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij een psychische stoornis € 1.800,00 

15C321 059899052 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij een psychische stoornis € 1.180,00 

15C322 059899053 Dagbehandeling bij een psychische stoornis € 990,00 

15C324 059899055 Multidisciplinaire behandeling bij een psychische stoornis € 390,00 

15C325 059899056 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een psychische stoornis € 890,00 

15C326 059899057 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij een psychische stoornis € 560,00 

15C327 059899058 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij een psychische stoornis € 560,00 

15C328 059899059 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een psychische stoornis € 310,00 
15C329 059899060 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een psychische stoornis € 210,00 
15C336 069499013 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen € 940,00 
15C337 069499014 Dagbehandeling bij een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen € 830,00 

15C338 069499015 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen € 1.090,00 

15C348 069499033 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen € 480,00 

15C349 069499034 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie € 1.030,00 

15C350 069499035 Dagbehandeling bij een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie € 2.910,00 

15C351 069499036 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie € 1.610,00 

15C356 069499044 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie € 550,00 

15C358 069499050 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen € 450,00 

15C359 069499051 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen € 530,00 

15C360 069499055 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen € 170,00 

15C361 069499056 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen € 250,00 

15C362 069499058 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bij polyneuropathie € 430,00 

15C363 069499059 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bij polyneuropathie € 530,00 

15C364 069499062 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bij polyneuropathie € 190,00 

15C365 069499063 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bij polyneuropathie € 250,00 

15C368 069599006 Dagbehandeling bij een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen) € 1.000,00 

15C370 069599008 Dagbehandeling bij een ontsteking aan het zenuwstelsel € 1.220,00 

15C372 069599010 Dagbehandeling bij een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel € 1.520,00 

15C374 069599019 Multidisciplinaire behandeling bij een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen) € 560,00 

15C377 069599022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ontsteking aan het zenuwstelsel € 540,00 

15C380 069599025 Multidisciplinaire behandeling bij een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel € 660,00 

15C383 069599028 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen) € 820,00 

15C384 069599029 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel € 920,00 

15C385 069599032 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen) € 630,00 

15C386 069599034 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij een ontsteking aan het zenuwstelsel € 520,00 
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15C387 069599035 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij een ontsteking aan het zenuwstelsel € 540,00 

15C388 069599036 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel € 670,00 

15C389 069599039 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een ontsteking aan het zenuwstelsel € 180,00 

15C390 069599040 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een ontsteking aan het zenuwstelsel € 270,00 

15C391 069599045 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen) € 450,00 

15C392 069599046 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen) € 550,00 

15C393 069599048 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel € 550,00 

15C394 069599049 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel € 680,00 

15C395 069599052 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen) € 180,00 

15C396 069599053 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen) € 260,00 

15C397 069599054 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel € 200,00 

15C398 069599055 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel € 290,00 

15C685 131999030 Multidisciplinaire behandeling bij ziekten van botspierstelsel € 1.030,00 

15C686 131999031 Dagbehandeling bij ziekten van botspierstelsel € 810,00 

15C687 131999032 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij ziekten van botspierstelsel € 1.180,00 

15C694 131999045 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij ziekten van botspierstelsel € 840,00 

15C697 131999061 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij ziekten van botspierstelsel € 580,00 

15C712 131999110 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij ziekten van botspierstelsel € 500,00 

15C713 131999111 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij ziekten van botspierstelsel € 520,00 

15C726 131999150 Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij ziekten van botspierstelsel € 170,00 

15C727 131999151 Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij ziekten van botspierstelsel € 250,00 

15C959 179799007 Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking € 540,00 

15C964 179799015 Consult op de polikliniek bij een aangeboren afwijking € 150,00 

15D039 199299004 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een niet nader gespecificeerd letsel € 675,74 

15D041 199299006 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een niet nader gespecificeerd letsel € 471,30 

15D045 199299011 Consult op de polikliniek bij een niet nader gespecificeerd letsel € 235,27 

15D098 199699002 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een vergiftiging € 598,67 

15D162 / 17D162 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken bij / door een plastisch chirurg € 600,00 

15D163 / 17D163 990004007 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij / door een plastisch chirurg € 400,00 

15D164 990004009 Consult op de polikliniek bij / door een plastisch chirurg € 250,00 

15D182 / 17D182 990004028 Borstcorrectie bij / door een plastisch chirurg € 5.500,00 

15D188 / 17D188 990004035 Facelift bij Plastische chirurgie aan het gezicht € 8.500,00 
15D189 / 17D189 990004036 Reconstructie bij / door een plastisch chirurg € 5.000,00 
15D190 / 17D190 990004037 Reconstructie bij / door een plastisch chirurg met VPLD € 7.000,00 
15D191 / 17D191 990004038 Buikwandcorrectie bij / door een plastisch chirurg € 8.000,00 

15D192 / 17D192 990004039 Grote correctie bij plastische chirurgie aan armen of benen € 6.000,00 

15D193 / 17D193 990004040 Grote correctie bij plastische chirurgie aan het gezicht € 4.000,00 

15D194 / 17D194 990004041 Reconstructie bij / door een plastisch chirurg € 1.500,00 

15D195 / 17D195 990004042 Reconstructie bij / door een plastisch chirurg € 1.500,00 

15D196 / 17D196 990004043 Reconstructie bij / door een plastisch chirurg met VPLD € 4.200,00 

15D199 / 17D199 990004046 Reconstructie bij plastische chirurgie aan het gezicht € 4.250,00 

15D200 / 17D200 990004047 Kleine reconstructie bij / door een plastisch chirurg € 1.750,00 

15D201 / 17D201 990004048 Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij / door een plastisch chirurg € 4.750,00 

15D202 / 17D202 990004049 Correctie bij plastische chirurgie aan armen of benen € 2.250,00 

15D203 / 17D203 990004052 Eenvoudige ingreep bij / door een plastisch chirurg € 1.250,00 

15D205 990004054 Correctie bij plastische chirurgie aan armen of benen € 2.340,00 

15D206 990004056 Borstreconstructie met prothese bij / door een plastisch chirurg € 5.500,00 

15D207 990004057 Correctie bij plastische chirurgie aan armen of benen € 1.820,00 

15D209 / 17D209 990004059 Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg € 6.750,00 

15D211 / 17D211 990004062 Correctie van de geslachtsdelen bij / door een plastisch chirurg € 1.950,00 

15D212 990004063 Kleine correctie bij plastische chirurgie aan armen of benen € 1.500,00 

15D213 / 17D213 990004064 Correctie van een hangend ooglid of wenkbrauw bij plastische chirurgie aan het gezicht € 2.000,00 

15D214 / 17D214 990004065 Reconstructie van de tepel(hof) bij / door een plastisch chirurg € 1.750,00 

15D215 990004066 Triggerfinger release (operatief doorsnijden van een peesbandje) bij plastische chirurgie aan armen of benen € 750,00 

15D217 / 17D217 990004075 Kleine correctie bij plastische chirurgie aan het gezicht € 1.500,00 

15E355 / 17E355 990004050 Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg € 6.000,00 

15E357 990004071 Operatieve ingreep bij plastische chirurgie aan armen of benen € 7.000,00 

15E358 / 17E358 990004072 Ooglidcorrectie bij plastische chirurgie aan het gezicht € 1.500,00 

15E359 / 17E359 990004073 Correctie van het oorskelet bij plastische chirurgie aan het gezicht € 2.750,00 

15E711 069899305 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek/ consultatie op afstand uitgebreid bij ernstige epilepsie of stuip € 720,00 

15E712 069899306 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij epilepsie of stuip € 300,00 

15E858 990004076 Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor borstvergroting door een plastisch chirurg € 6.000,00 

15E859 990004077 Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een plastisch chirurg € 5.250,00 

15E878 990004078 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog € 7.000,00 
199905 Plaatsen nieuwe mammaprothese op verzoek van patiënt en hieraan gerelateerde zorg, nadat oude prothese op medische indicatie verwijderd is. (per prothese) € 750,00 


