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15A246 029499002 Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij 
huidkanker of voortekenen daarvan

2.604,80€                 

15A247 029499003 Uitgebreide operatie lymfevaten en/of huid en/of oor en/of afsluiten van een bloedvat bij 
huidkanker of voortekenen daarvan

3.347,20€                 

15A259 029499016 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.185,18€                 
15A260 029499017 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan. 2.005,88€                 

15A263 029499020 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 395,62€                     
15A264 029499021 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 655,48€                     
15A265 029499022 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.180,36€                 
15A270 029499027 Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan 983,13€                     
15A277 029499034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen 

bij huidkanker of voortekenen daarvan
328,40€                     

15A280 029499039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 158,91€                     
15A321 060607003 Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis 2.153,42€                 
15A324 060607006 Ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis 1.213,30€                 
15A325 060607007 Slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis 1.985,55€                 
15A330 060607012 Meer dan 2 onderzoeken bij een slaapstoornis 550,12€                     
15A331 060607013 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een slaapstoornis
890,62€                     

15A332 060607014 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een slaapstoornis

691,19€                     

15A333 060607016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een slaapstoornis 221,38€                     
15A539 089999016 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van het 

middenoor
550,09€                     
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15A545 089999023 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een afwijking van de 
gehoorbeentjes

582,30€                     

15A548 089999026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij een aandoening van het middenoor

330,58€                     

15A551 089999030 Operatie aan het middenoor bij een aandoening van het middenoor 1.094,30€                 
15A552 089999031 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een afwijking aan de oorschelp
401,52€                     

15A558 089999038 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij een afwijking van de gehoorbeentjes

355,28€                     

15A562 089999044 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van het middenoor 175,33€                     
15A563 089999046 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de oorschelp 168,35€                     
15A574 089999058 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de gehoorbeentjes 194,86€                     

15A630 099699011 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij aderverkalking 629,20€                     
15A849 100101005 Operatie aan de neus- of keelamandelen bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen 1.025,88€                 
15A851 100101007 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen
407,24€                     

15A852 100101009 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een acute infectie van de bovenste 
luchtwegen

160,24€                     

15A884 109799002 Herstel neustussenschot bij een afwijking aan het neustussenschot 2.695,18€                 
15A886 109799005 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een afwijking aan het neustussenschot
420,63€                     

15A888 109799008 Operatie neus en/of neustussenschot bij een afwijking aan het neustussenschot 1.580,12€                 
15A892 109799014 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan het neustussenschot 173,75€                     

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

555,12€                     

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

1.288,20€                 

15B014 120401010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 154,82€                     
15B377 990004061 Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg 1.573,00€                 

Pagina 2 van  13



Passantentarieven 2022 Kliniek Mosaderma / Stichting dr. Mulkens Kliniek
Bezoekadres: Schuureikenweg 60, 6432 HX Hoensbroek

Declaratie 
code

Zorgproduct Omschrijving Passantentarief 
2022

15B411 990089004 Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 1.290,50€                 
15B412 990089010 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 932,65€                     
15B418 990089041 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn bij lage rugklachten 285,41€                     
15B657 079999019 Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 1.223,32€                 
15B663 089999052 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij duizeligheid door een stoornis 

in het evenwichtsorgaan
550,94€                     

15B664 089999053 Evenwichtsonderzoek bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 580,50€                     
15B665 089999054 Evenwichtsonderzoek met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij 

duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan
860,53€                     

15B669 089999060 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij doofheid van het binnenoor 574,89€                     

15B671 089999063 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan

355,12€                     

15B674 089999066 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij doofheid van het binnenoor

347,43€                     

15B677 089999071 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij duizeligheid door een stoornis in het 
evenwichtsorgaan

181,16€                     

15B678 089999072 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ontsteking van de 
gehoorgang/ het middenoor

518,63€                     

15B679 089999073 Verwijdering van een poliep of een andere aandoening uit de gehoorgang bij een ontsteking van 
de gehoorgang/ het middenoor

328,30€                     

15B680 089999074 Verwijdering van een poliep of een andere aandoening uit de gehoorgang met beeldvormend 
onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ontsteking van de gehoorgang/ het 
middenoor

743,11€                     

15B683 089999077 Uitgebreide operatie middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het 
middenoor

2.800,12€                 

15B686 089999081 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor

341,58€                     

15B687 089999083 Operatie aan het middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het 
middenoor

861,23€                     

15B688 089999085 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij doofheid van het binnenoor 195,75€                     
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15B689 089999087 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking van de gehoorgang/ het 
middenoor

130,50€                     

15B731 099799019 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen 
bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat

599,62€                     

15B732 099799020 1 of 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 589,20€                     
15B733 099799021 Meer dan 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 980,78€                     
15B738 099799028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 235,12€                     
15B829 109799004 Operatie aan de neusbijholten bij bijholte ontsteking 3.285,45€                 
15B830 109799009 Spoelen van de kaakholten bij bijholte ontsteking 586,52€                     
15B832 109799012 Operatie bij bijholte ontsteking 1.580,33€                 
15B834 109799020 Spoelen van de kaakholten bij een allergie 765,22€                     
15B836 109799022 Allergietest bij bijholte ontsteking 500,12€                     
15B843 109799030 Allergietest bij een allergie 455,74€                     
15B846 109799033 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een bijholte ontsteking
415,84€                     

15B847 109799034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis

435,95€                     

15B851 109799039 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een vormafwijking bovenste luchtwegen 157,48€                     

15B854 109799042 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij een allergie

412,85€                     

15B855 109799044 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een bijholte ontsteking 193,85€                     
15B856 109799046 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-

/smaakstoornis
177,77€                     

15B857 109799049 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een allergie 186,65€                     
15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 320,58€                     
15B905 010501004 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 486,69€                     
15B906 010501005 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 512,85€                     
15B909 010501008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een 

seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
395,86€                     

15B910 010501010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 224,51€                     
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15B912 011101003 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 326,85€                     
15B913 011101004 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 396,12€                     
15B914 011101005 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 652,14€                     
15B917 011101008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een 

virusinfectie van de huid of slijmvliezen
378,14€                     

15B918 011101010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 164,11€                     
15C012 028899021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een goedaardig gezwel van de speekselklier
615,48€                     

15C013 028899022 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de 
speekselklier

172,20€                     

15C053 029099007 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het 
ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas

1.701,15€                 

15C069 029099031 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van 
het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas

244,89€                     

15C141 029299003 Behandeling bij kanker van lip of mond of keelholte of hals 1.410,08€                 
15C154 029299022 Diagnostisch onderzoek bij kanker van lip of mond of keelholte of hals 480,19€                     
15C155 029299023 Diagnostisch onderzoek met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij 

kanker van lip of mond of keelholte of hals
1.815,42€                 

15C174 029799066 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij een gezwel van de evenwichtszenuw

588,90€                     

15C175 029799067 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gezwel van de evenwichtszenuw 215,12€                     

15C187 029899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 915,12€                     
15C188 029899005 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 1.545,74€                 

15C189 029899006 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid 289,61€                     
15C190 029899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 475,23€                     
15C191 029899008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 965,12€                     
15C194 029899011 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen 

bij een goedaardig gezwel van de huid
389,45€                     

15C195 029899013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 142,85€                     
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15C196 029999002 Uitgebreide operatie neus en/of neusbijholten bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 6.112,95€                 
15C197 029999003 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 605,48€                     
15C203 029999009 Operatie neus en/of neusbijholten bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 2.522,59€                 
15C204 029999011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 191,11€                     

15C205 029999012 Een operatie huid en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 2.200,45€                 
15C354 069499040 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer 

dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
396,15€                     

15C357 069499046 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of 
zenuwwortel

197,73€                     

15C434 099699047 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij een aandoening van slagaders of haarvaten 531,79€                     
15C454 099699078 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten 190,18€                     
15C494 109699005 Operatie bij een bloedneus bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 1.280,42€                 
15C495 109699006 Behandeling van een bloedneus bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 445,69€                     
15C502 109699016 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van het 

ademhalingsstelsel
871,45€                     

15C503 109699017 Onderzoek of behandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 810,95€                     
15C505 109699019 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer 

dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel
573,13€                     

15C506 109699021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 278,68€                     

15C531 110101003 Operatie mondholte of speekselklieren of kaak bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren 910,52€                     

15C532 110101004 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren

475,88€                     

15C534 110101007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van mondholte/ 
speekselklieren

169,86€                     

15C557 119499041 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.701,22€                 
15C558 119499046 Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige 

goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
560,89€                     
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15C559 119499047 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige 
aandoeningen van/ rondom de anus

544,80€                     

15C560 119499048 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/ 
overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

599,74€                     

15C561 119499049 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige 
aandoeningen van/ rondom de anus

580,96€                     

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

325,69€                     

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

160,12€                     

15C611 120201010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 155,61€                     
15C618 120301010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem 158,15€                     
15C624 120701016 Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 480,92€                     
15C625 120701017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen 

bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
310,89€                     

15C626 120701018 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 165,17€                     
15C630 120701025 Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar 301,20€                     
15C631 120701026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen 

bij een aandoening van haar/nagels
377,52€                     

15C632 120701027 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar 168,12€                     
15C642 129999038 Lasertherapie bij Een pigmentstoornis 454,50€                     
15C644 129999040 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 175,25€                     
15C652 129999049 Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel
1.096,15€                 

15C658 129999063 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 367,05€                     

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

185,83€                     

15C664 129999070 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 617,40€                     
15C670 129999079 Lasertherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 321,89€                     
15C672 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 141,38€                     
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15C959 179799007 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen 
bij een aangeboren afwijking

764,95€                     

15C964 179799015 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking 151,85€                     
15C991 182199030 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij algemene klachten KNO-gebied
391,45€                     

15C996 182199039 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten KNO-gebied 174,64€                     
15D005 189599005 Operatie bij slikklachten of een zwelling of abces in de hals bij slikklachten/ zwelling of 

ontsteking in de hals
2.560,80€                 

15D006 189599007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de 
hals

209,87€                     

15D007 189599008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals

449,12€                     

15D008 189599009 Onderzoek met behulp van kijkbuis-apparatuur bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de 
hals

520,80€                     

15D011 189999003 Ingreep aan het strottenhoofd bij klachten van de stem of spraak 1.810,11€                 
15D012 189999004 Onderzoek van de stemplooitrilling bij klachten van de stem of spraak 345,89€                     
15D014 189999009 Diagnostisch onderzoek bij klachten van de stem of spraak 491,54€                     
15D016 189999012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij klachten van de stem of spraak 166,62€                     
15D036 199199015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 232,93€                     
15D045 199299011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel/ letsels 274,25€                     
15D066 199299039 Operatie neus bij letsel aan de neus 1.050,18€                 
15D162 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg 612,85€                     
15D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of 

dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie
380,25€                     

15D164 990004009 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. plastische chirurgie 163,65€                     
15D175 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.385,46€                 
15D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.650,28€                 
15D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.385,14€                 
15D199 990004046 Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 3.506,87€                 
15D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.200,18€                 
15D202 990004049 Middel grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.150,63€                 
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15D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 856,12€                     
15D205 990004054 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.305,89€                 
15D207 990004057 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg 1.901,23€                 
15D212 990004063 Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg 1.265,89€                 
15D213 990004064 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg 1.466,25€                 
15D215 990004066 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg 935,94€                     
15D216 990004067 Hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 2.358,23€                 
15D218 990026004 Dagbehandeling met maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie 938,83€                     
15D219 990026005 Dagbehandeling met meer dan 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie 1.383,57€                 
15D220 990026006 Een of meerdere injecties met maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie 950,76€                     
15D221 990026007 Dagbehandeling met 1 of meer injecties met maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact bij 

allergie
1.647,42€                 

15D222 990026008 Een of meerdere injecties met meer dan 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie 1.633,77€                 
15D223 990026009 Dagbehandeling met 1 of meer injecties met meer dan 2 testen tijdens vervolgcontact bij allergie 2.195,96€                 

15D224 990026010 Maximaal 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij allergie 869,25€                     

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

1.148,11€                 

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

1.436,44€                 

15D227 990026013 Meer dan 2 testen met maximaal 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij allergie 940,61€                     

15D228 990026014 Meer dan 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij allergie 1.106,00€                 
15D229 990026015 Meer dan 2 testen met dagbehandeling en maximaal 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij allergie
1.521,38€                 

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

1.649,42€                 

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

553,82€                     
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15D232 990026018 Meer dan 2 testen met maximaal 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens 
vervolgcontact bij allergie

687,49€                     

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

827,94€                     

15D234 990026021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en maximaal 2 testen bij allergie 647,57€                     
15D235 990026023 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en maximaal 2 testen tijdens vervolgcontact 

bij allergie
387,77€                     

15D304 990089014 Ingewikkelde pijnbestrijding bij zenuwpijn 1.350,85€                 
15D312 990089030 Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke 

inspanning)
1.188,18€                 

15D313 990089031 Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij zenuwpijn 1.201,20€                 
15D320 990089047 Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij chronische pijn 1.280,16€                 
15D321 990089048 Minder complexe pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning) 944,58€                     

15D322 990089050 Minder complexe pijnbestrijding bij zenuwpijn 984,12€                     
15D328 990089060 Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht 1.683,96€                 
15D329 990089061 Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom 

CRPS)
1.880,44€                 

15D330 990089062 Minder complexe pijnbestrijding bij chronische pijn 861,23€                     
15D331 990089065 1 of 2 polikliniekbezoeken bij zenuwpijn 301,56€                     
15D335 990089071 Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht 1.100,36€                 
15D336 990089072 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS) 1.482,63€                 
15D337 990089075 1 of 2 polikliniekbezoeken bij mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning) 284,78€                     
15D342 990089082 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding bij chronische pijn 269,15€                     
15D346 990089088 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS) 275,12€                     
15D348 990089090 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) 764,83€                     
15D349 990089093 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn aan het gezicht 281,36€                     
15D623 109799052 Neusschelp-operatie bij een allergie 1.286,14€                 
15D624 120201013 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 893,75€                     
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15D625 120201014 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een 
huidaandoening met blaren

402,52€                     

15D628 120301015 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem 1.036,25€                 
15D629 120401013 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en 

schilfers
674,56€                     

15D630 120401014 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een 
huidaandoening met bultjes en schilfers

365,12€                     

15D631 120401015 Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 1.122,55€                 
15D632 129999084 Lichttherapie bij Een pigmentstoornis 1.072,50€                 
15D633 129999085 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 576,40€                     
15D634 129999086 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een 

pigmentstoornis
326,58€                     

15D635 129999087 Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1.150,88€                 

15D636 129999088 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ 
aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

934,45€                     

15D637 129999089 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ 
doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel

533,83€                     

15D638 129999090 Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 1.020,58€                 
15D639 129999091 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen 

huidziekte
768,62€                     

15D640 129999092 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op 
huidziekte/ geen huidziekte

388,52€                     

15E309 079999017 Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 997,23€                     
15E310 089999004 Correctie van het oorskelet bij een ziekte van het oor 2.726,93€                 
15E331 120201007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 502,35€                     
15E332 120201008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 1.032,58€                 
15E333 120301007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 489,65€                     
15E334 120301008 Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 915,21€                     
15E335 120701014 Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 690,23€                     
15E336 120701015 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 456,23€                     
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15E337 120701023 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 670,28€                     
15E338 120701024 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 488,36€                     
15E339 129999036 Meervoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis 821,56€                     
15E340 129999037 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis 479,12€                     
15E341 129999061 Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel
1.256,23€                 

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

685,83€                     

15E343 129999077 Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 1.026,33€                 
15E344 129999078 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 481,55€                     
15E352 199199011 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 617,65€                     
15E353 199199012 Meervoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 989,77€                     
15E357 990004071 Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg 880,56€                     
15E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 1.020,88€                 
15E623 120301016 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of 

eczeem
589,88€                     

15E624 120301017 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken met allergietest bij 
huidontsteking en/of eczeem

468,75€                     

15E625 199199016 Onderzoek en/of behandeling inclusief allergietest op de polikliniek of dagbehandeling bij 
lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

750,75€                     

15E626 199199017 1 tot 2 dagbehandelingen/ meer dan 2 polikliniekbezoeken/ meer dan 2 onderzoeken, inclusief 
allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

548,49€                     

15E723 099799042 Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ 
chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten

2.701,50€                 

15E724 099799043 Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ chronische 
oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten

2.458,63€                 

15E725 099799044 Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de 
bloedvaten

1.699,45€                 

15E726 099799046 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen 2.951,20€                 
15E727 099799047 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 2.351,52€                 
15E728 099799048 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 1.620,51€                 
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15E729 099799050 Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische 
oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten

1.192,45€                 

15E730 099799051 Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening 
aan de bloedvaten

644,93€                     

15E731 099799052 Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 510,62€                     

15E735 099799057 Poliklinische diagnostiek bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de 
bloedvaten

381,95€                     

15E736 099799058 Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 220,66€                     

15E737 099799060 Operatieve behandeling zwaar bij aandoeningen aan de diepliggende bloedvaten 2.495,95€                 
15E768 129999093 Operatie huid en/of weke delen bij een pigmentstoornis 1.652,51€                 
15E787 199299118 Diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 1.080,56€                 
15E788 199299119 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 706,21€                     

15E789 199299120 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 280,51€                     
15E877 189999014 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

behandeling en/of meer dan 2 onderzoeken bij klachten van de stem of spraak
395,66€                     

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

1.402,77€                 

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

700,33€                     

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

1.288,20€                 

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

512,88€                     

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

1.410,58€                 

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

601,12€                     
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