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15A246 29499002
Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij huidkanker of 

voortekenen daarvan 
€ 2.028,18

15A249 029499005 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan € 898,55

15A250 29499006 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidkanker of voortekenen daarvan € 2.392,22

15A259 29499016 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan € 849,41

15A260 29499017 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan € 2.432,66

15A261 29499018 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of voortekenen daarvan € 930,31

15A262 29499019 Diagnostisch onderzoek bij huidkanker of voortekenen daarvan € 1.456,13

15A263 29499020 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan € 391,40

15A264 29499021 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan € 531,60

15A265 29499022 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan € 1.051,65

15A270 29499027 Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan € 751,18

15A277 29499034
Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij huidkanker of voortekenen 

daarvan 
€ 272,95

15A280 29499039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan € 132,90

15A704 99799006 Uitgebreide operatie bij spataderen bij spataderen € 1.317,45

15A705 99799007 Meerdere uitgebreide operaties bij spataderen bij spataderen € 2.421,11

15A710 99799012 Laserbehandeling bij spataderen € 214,34

15A711 99799013 Een tot 2 beperkte operaties bij spataderen bij spataderen € 572,05

15A712 99799014 Meer dan 2 beperkte operaties bij spataderen bij spataderen € 639,07

15A715 99799017 Operatie bij spataderen bij spataderen € 797,41

15A716 99799018 Meer dan een operatie bij spataderen bij spataderen € 1.646,82

15A724 99799026 Dichtspuiten bij spataderen € 410,26

15A726 99799029 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij spataderen € 364,03

15A727 99799031 1 of 2 polikliniekbezoeken bij spataderen € 127,12

15B008 120401003 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een huidaandoening met bultjes en schilfers € 1.612,15

15B012 120401007 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers € 450,71

15B013 120401008 Lasertherapie of meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers € 808,55

15B014 120401010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers € 138,68

15B245 149999076 1 of 2 polikliniekbezoeken bij urineverlies/ verzakking € 231,13

15B376 990004033 Borstverkleining door een plastisch chirurg € 5.842,48

15B377 990004061 Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg € 898,90

15B435 069499048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom € 179,21

15B717 099699034 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 792,46

15B718 099699035 Een tot 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 498,27

15B719 099699036 Meer dan 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 1.246,19

15B720 099699058
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als gevolg van 

diabetes (suikerziekte) € 852,55

15B721 099699059 Operatie bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 2.170,21

15B725 099699076
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een afwijking aan de 

voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) € 552,13

15B726 099699083
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes 

(suikerziekte) € 175,07

15B727 099799008 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 2.643,62

15B728 99799009
Behandeling van een open been met een tot vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ 

lymfvat met open been 
€ 433,37

15B729 99799010
Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ 

lymfvat met open been 
€ 1.068,99

15B731 99799019
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ 

lymfvat 
€ 531,60

15B732 99799020 1 of 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 629,83

15B733 099799021 Meer dan 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 967,53

15B734 099799022 Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 12.331,35

15B735 099799023 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 6.439,15

15B738 99799028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat € 202,24

15B843 109799030 Allergietest bij een allergie € 390,53

15B854 109799042
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een allergie € 371,89

15B857 109799049 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een allergie € 145,03

15B871 129999051 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een open been € 2.334,91

15B872 129999052 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een open been € 8.147,40

15B873 129999053 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een open been € 18.434,06

15B874 129999054 Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een open been € 1.398,35

15B875 129999055 Behandeling van een open been met een tot en met vijf polikliniekbezoeken bij een open been € 572,05

15B904 10501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) € 262,65

15B905 10501004 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) € 502,71

15B906 10501005 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) € 525,83

15B909 10501008
Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare 

aandoening (SOA) 
€ 416,04

15B910 10501010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) € 184,91
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15B912 11101003 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen € 288,92

15B913 11101004 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen € 392,92

15B914 11101005 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen € 780,07

15B917 11101008
Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een virusinfectie van de 

huid of slijmvliezen 
€ 398,70

15B918 11101010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen € 150,24

15C187 29899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid € 860,97

15C188 29899005 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid € 1.421,46

15C189 29899006 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid € 392,92

15C190 29899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid € 468,04

15C191 29899008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid € 1.011,20

15C194 29899011
Poliklinische diagnostiek/ingreep, 1 of 2 dagverplegingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een 

goedaardig gezwel van de huid
€ 335,14

15C195 29899013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid € 127,12

15C292 59899003 Operatie aan het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan bij een seksuologische aandoening € 1.532,74

15C299 59899023 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische aandoening € 276,30

15C561 119499049
meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ 

rondom de anus 
€ 572,05

15C562 119499050
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ 

rondom de anus 
€ 283,14

15C563 119499051 1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 150,24

15C607 120201003 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een huidaandoening met blaren € 2.371,18

15C608 120201004 Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een huidaandoening met blaren € 22.475,92

15C609 120201005 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een huidaandoening met blaren € 6.127,35

15C611 120201010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren € 132,90

15C614 120301003 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidontsteking of eczeem € 1.767,25

15C615 120301004 Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidontsteking of eczeem € 14.646,59

15C616 120301005 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidontsteking of eczeem € 4.467,84

15C618 120301010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem € 132,90

15C621 120701011 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren € 1.961,99

15C624 120701016 Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren € 670,28

15C625 120701017 1 tot 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren / zweetklieren € 329,36

15C626 120701018 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren € 132,90

15C630 120701025 Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar € 456,49

15C631 120701026 1 tot 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij een aandoening van haar/nagels € 323,58

15C632 120701027 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar € 138,68

15C636 129999029 Operatie huid en/of weke delen bij een pigmentstoornis € 1.040,09

15C637 129999031 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een pigmentstoornis € 3.242,37

15C642 129999038 Lasertherapie bij Een pigmentstoornis € 226,60

15C644 129999040 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis € 127,12

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

bindweefsel 
€ 1.011,20

15C653 129999056
Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel € 2.889,13

15C654 129999057
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van 

huid of onderhuids bindweefsel € 7.036,87

15C655 129999058
Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel € 28.775,23

15C658 129999063 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 288,40

15C660 129999065 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 167,57

15C664 129999070 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 606,72

15C665 129999072 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 1.860,48

15C666 129999073 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 5.423,97

15C667 129999074 Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 14.608,26

15C670 129999079 Lasertherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 340,92

15C672 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 131,33

15C839 149399010 Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken € 716,51

15C840 149399011
Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het 

bekken 
€ 2.270,87

15C841 149399012 Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken € 1.502,36

15C849 149399022
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) 

orga(a)n(en) in het bekken
€ 572,05

15C852 149399026 Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken € 1.981,96

15C853 149399028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stoornis van de menstruatiecyclus € 283,14

15C862 149399040 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken € 254,25

15C959 179799007 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking € 687,62

15C960 179799008 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een aangeboren afwijking € 2.083,19

15C961 179799009 Uitgebreide operatie hals bij een aangeboren afwijking € 4.047,26

15C964 179799015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking € 156,01

15D027 199199002 Lichttherapie bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak € 1.142,60

15D028 199199003 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak € 1.742,38

15D036 199199015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak € 213,80

15D140 990003002 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de dermatoloog € 92,45

15D162 990004006
Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch 

chirurg
€ 384,53

15D163 990004007
2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een 

polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie
€ 307,63
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15D164 990004009 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie € 115,36

15D165 990004010 Zeer uitgebreide operatie aan het gelaat door een plastisch chirurg € 6.574,25

15D166 990004011 Ingewikkelde en uitgebreide operatie van spieren/ pezen/ bloedvaten/ zenuwen door een plastisch chirurg € 11.313,06

15D168 990004014 Grote aanhechting of transplantatie van teen/ vinger door een plastisch chirurg € 11.549,25

15D169 990004015 Uitgebreide operatie door een plastisch chirurg € 11.360,72

15D170 990004016
Ingewikkelde en zeer uitgebreide operatie van spieren/ pezen/ bloedvaten/ zenuwen door een plastisch 

chirurg € 7.028,58

15D175 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg € 2.197,33

15D177 990004023 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg € 9.506,45

15D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg € 1.826,53

15D192 990004039 Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg € 4.420,19

15D193 990004040 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg € 4.158,10

15D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg € 1.304,67

15D195 990004042 Middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg € 1.430,58

15D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg € 931,67

15D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg € 739,40

15D205 990004054 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg € 2.465,13

15D207 990004057 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg € 1.878,73

15D208 990004058 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg € 1.961,12

15D212 990004063 Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg € 1.270,33

15D213 990004064 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg € 1.304,67

15D215 990004066 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg € 673,48

15D216 990004067 Hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg € 3.080,77

15D217 990004075 Beperkte hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg € 1.284,07

15D218 990026004 Dagbehandeling met maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie € 861,87

15D219 990026005 Dagbehandeling met meer dan 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie € 1.137,42

15D220 990026006 Een of meerdere injecties met maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie € 799,71

15D221 990026007 Dagbehandeling met 1 of meer injecties met maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie € 1.233,76

15D222 990026008 Een of meerdere injecties met meer dan 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie € 955,10

15D223 990026009 Dagbehandeling met 1 of meer injecties met meer dan 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie € 1.391,21

15D224 990026010 Maximaal 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij allergie € 559,39

15D225 990026011
Maximaal 2 testen met dagbehandeling en maximaal 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

allergie € 696,12

15D226 990026012
Maximaal 2 testen met dagbehandeling en meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

allergie € 1.031,76

15D227 990026013 Meer dan 2 testen met maximaal 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij allergie € 701,30

15D228 990026014 Meer dan 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij allergie € 838,04

15D229 990026015
Meer dan 2 testen met dagbehandeling en maximaal 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

allergie € 930,24

15D230 990026016
Meer dan 2 testen met dagbehandeling en meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

allergie € 1.290,73

15D231 990026017
Maximaal 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij 

allergie € 543,85

15D232 990026018
Meer dan 2 testen met maximaal 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij 

allergie € 409,18

15D233 990026019
Meer dan 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij 

allergie € 616,36

15D234 990026021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en maximaal 2 testen bij allergie € 411,25

15D235 990026023
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij 

allergie € 264,15

15D236 990026028 Intensieve behandeling bij allergie € 1.888,45

15D527 029499054 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij huidkanker of voortekenen daarvan € 1.945,42

15D529 029499056 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij huidkanker of voortekenen daarvan € 7.635,62

15D624 120201013
Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

huidaandoening met blaren € 445,11

15D625 120201014
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening 

met blaren € 255,85

15D628 120301015 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem € 671,62

15D629 120401013
Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

huidaandoening met bultjes en schilfers € 264,06

15D630 120401014
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening 

met bultjes en schilfers € 218,32

15D631 120401015 Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers € 664,33

15D632 129999084 Lichttherapie bij Een pigmentstoornis € 673,97

15D633 129999085
Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

pigmentstoornis € 345,02

15D634 129999086
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

pigmentstoornis € 176,69

15D635 129999087 Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 725,58

15D636 129999088
Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ 

doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 396,18

15D637 129999089
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ 

doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel € 335,72

15D638 129999090 Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 717,35

15D639 129999091
Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op 

huidziekte/ geen huidziekte € 660,90

15D640 129999092
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op 

huidziekte/ geen huidziekte € 254,74

15E304 069499006 Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom € 814,22

15E331 120201007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren € 520,05

15E332 120201008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren € 1.097,88

15E333 120301007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem € 485,38
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15E334 120301008 Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem € 872,52

15E335 120701014 Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren € 791,63

15E336 120701015 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren € 456,49

15E337 120701023 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar € 539,47

15E338 120701024 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar € 485,38

15E339 129999036 Meervoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis € 808,55

15E340 129999037 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis € 491,16

15E341 129999061
Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 

bindweefsel 
€ 1.456,13

15E342 129999062
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 

bindweefsel 
€ 560,50

15E343 129999077 Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 1.051,65

15E344 129999078 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 462,26

15E352 199199011 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak € 520,05

15E353 199199012 Meervoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak € 803,40

15E355 990004050 Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg € 3.543,81

15E356 990004069 Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid/ besnijdenis door een plastisch chirurg € 1.642,94

15E357 990004071 Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg € 878,93

15E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg € 1.167,33

15E623 120301016
Meer dan 2 allergietesten en/of maximaal 2 dagbehandelingen en/of 6 of meer polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij huidontsteking of eczeem
€ 558,11

15E624 120301017
Maximaal 2 allergietesten en/of diagnostiek en/of ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij huidontsteking en/of eczeem
€ 399,17

15E625 199199016
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en/of meer dan 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een 

uitwendige oorzaak € 1.574,57

15E626 199199017 1 tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 

onderzoeken en/of maximaal 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak € 413,32

15E641 110401059 Kijkoperatie bij een littekenbreuk € 6.604,90

15E642 110401060 Open operatie bij een littekenbreuk € 6.489,91

15E723 99799042
Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
€ 2.530,46

15E724 99799043
Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige 

aandoening aan de bloedvaten
€ 1.975,35

15E725 99799044 Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten € 1.304,89

15E726 99799046 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen € 2.449,72

15E727 99799047 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen € 1.841,26

15E728 99799048 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene € 1.400,04

15E729 99799050
Via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan 

de bloedvaten
€ 973,24

15E730 99799051
Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de 

bloedvaten
€ 433,99

15E731 99799052 Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten € 387,87

15E735 99799057
Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand met diagnostisch onderzoek bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
€ 333,06

15E736 99799058
Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan 

de bloedvaten
€ 129,77

15E737 099799060 Operatieve behandeling zwaar bij aandoeningen aan de diepliggende bloedvaten € 5.613,54

15E738 099799061 Operatieve behandeling middelzwaar bij aandoeningen aan de diepliggende bloedvaten € 4.028,62

15E739 099799062 Operatieve behandeling bij aandoeningen aan de diepliggende bloedvaten € 1.455,44

15E768 129999093 Operatie huid en/of weke delen bij een pigmentstoornis € 1.119,81

15E769 129999094 Meer dan 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een pigmentstoornis € 4.380,82

15E779 179799059 Behandeling van een aangeboren vaatafwijking € 4.859,41

15E825 120301018 Intensieve licht- en zalftherapie bij huidontsteking of eczeem € 1.433,69

15E826 120301019 Intensieve zalftherapie bij huidontsteking of eczeem € 1.057,65

15E827 120401016 Intensieve licht- en zalftherapie bij een huidaandoening met bultjes en schilfers € 1.361,17

15E828 120401017 Intensieve zalftherapie bij een huidaandoening met bultjes en schilfers € 1.057,65

15E858 990004076
Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor borstvergroting door een 

plastisch chirurg € 15.717,71

15E859 990004077 Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een plastisch chirurg € 4.082,48

15E870 019999063 Meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie € 5.929,49

15E871 019999064 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een infectie € 1.527,95

15E872 019999065 1 dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie € 1.152,96

15E873 019999066 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een infectieziekte € 1.230,65

15E875 019999068 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie € 273,48

15E879 990004079
Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een 

radioloog
€ 1.961,79

15E893 110401061 Operatie bij complexe en/of grote littekenbreuken € 7.018,22

15E904 099799065
Meer dan vijf behandelingen met compressietherapie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening 

aan de bloedvaten € 890,72

15E905 099799066
Maximaal vijf behandelingen met compressietherapie bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening 

aan de bloedvaten € 484,15

15E907 099799068
Meer dan vijf behandelingen met compressietherapie bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open 

been € 1.018,27

15E908 099799069
Maximaal vijf behandelingen met compressietherapie bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open 

been € 370,86

15E920 129999098
Meer dan vijf behandelingen met compressietherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel € 1.249,03

15E921 129999099
Maximaal vijf behandelingen met compressietherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel € 454,15

15E922 990004080
Hersteloperatie van de borst of verwijderen/vervangen van borstprothese na hersteloperatie door een 

plastisch chirurg € 5.361,18
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17B731 99799019
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ 

lymfvat 
€ 531,60

17B904 10501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) € 262,65

17B905 10501004 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) € 502,71

17B906 10501005 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) € 525,83

17B909 10501008
Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare 

aandoening (SOA) 
€ 416,04

17B910 10501010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) € 184,91

17B912 11101003 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen € 288,92

17B913 11101004 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen € 392,92

17B914 11101005 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen € 780,07

17B917 11101008
Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een virusinfectie van de 

huid of slijmvliezen 
€ 398,70

17B918 11101010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen € 150,24

17C187 29899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid € 860,97

17C188 29899005 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid € 1.421,46

17C189 29899006 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid € 392,92

17C190 29899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid € 468,04

17C191 29899008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid € 1.011,20

17C195 29899013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid € 127,12

17C624 120701016 Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren € 670,28

17C630 120701025 Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar € 456,49

17C636 129999029 Operatie huid en/of weke delen bij een pigmentstoornis € 1.040,09

17C642 129999038 Lasertherapie bij Een pigmentstoornis € 226,60

17C644 129999040 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis € 127,12

17C652 129999049
Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 

bindweefsel 
€ 1.011,20

17C658 129999063 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 271,58

17C660 129999065 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 167,57

17C664 129999070 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 606,72

17C670 129999079 Lasertherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 340,92

17C672 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 131,33

17C839 149399010 Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken € 716,51

17C841 149399012 Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken € 1.502,36

17C852 149399026 Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken € 1.981,96

17D162 990004006
Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch 

chirurg
€ 384,53

17D163 990004007
2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een 

polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie
€ 307,63

17D175 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg € 2.197,33

17D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg € 1.826,53

17D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg € 1.304,67

17D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg € 931,67

17D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg € 739,40

17D205 990004054 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg € 2.465,13

17D208 990004058 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg € 1.961,12

17D213 990004064 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg € 1.304,67

17D217 990004075 Beperkte hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg € 1.284,07

17D611 99799039
Operatief verwijderen van een bloedstolsel of operatie aan bloedvat of huid bij een ziekte van ader/ 

lymfklier/ lymfvat 
€ 1.710,38

17D628 120301015 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem € 1.080,54

17D631 120401015 Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers € 1.115,21

17D632 129999084 Lichttherapie bij Een pigmentstoornis € 1.248,11

17D634 129999086 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis € 312,03

17D635 129999087 Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 1.184,55

17D637 129999089
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ 

aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
€ 462,26

17D638 129999090 Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte € 1.155,66

17D640 129999092
Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen 

huidziekte 
€ 352,48

17E331 120201007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren € 520,05

17E332 120201008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren € 1.097,88

17E333 120301007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem € 485,38

17E334 120301008 Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem € 872,52

17E335 120701014 Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren € 791,63

17E336 120701015 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren € 456,49

17E337 120701023 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar € 539,47

17E338 120701024 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar € 485,38

17E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg € 1.167,33

17E723 99799042
Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
€ 2.530,46

17E724 99799043
Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische oppervlakkige 

aandoening aan de bloedvaten
€ 1.975,35

17E725 99799044 Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten € 1.304,89

17E726 99799046 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen € 2.449,72

17E727 99799047 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen € 1.841,26

17E728 99799048 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene € 1.400,04

5 van 6



Declaratie-

code

DBC zorg-

productcode
DBC zorgproductomschrijving Tarief 2022

17E729 99799050
Via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan 

de bloedvaten
€ 973,24

17E730 99799051
Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de 

bloedvaten
€ 433,99

17E731 99799052 Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten € 387,87

17E879 990004079
Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een 

radioloog
€ 1.961,79
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