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Omschrijving Tarief 

    

15B512 29199006 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm € 850,37 

15B529 29199054 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van dikke darm of endeldarm € 416,49 

15C190 29899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 
€ 829,63 

 

15C195     29899013               1 of 2 polikliniekbezoeken / consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid 
€ 93,91 

 

   
 15C546 
 
 

1,19E+08 
Zeer uitgebreide kijkoperatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij 

aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 
€ 8.188,60 

15C547 1,19E+08 
Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus 
€ 6.496,18 

15C549 1,19E+08 
Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij 

aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 
€ 7.903,88 

15C550 1,19E+08 Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 4.676,62 

15C552 1,19E+08 
Uitgebreide kijkoperatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij 

aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 
€ 4.099,10 

15C553 1,19E+08 
Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus 
€ 3.015,47 

15C555 1,19E+08 
Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij aambeien/ 

overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 
€ 3.404,65 

15C556 1,19E+08 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 2.250,90 

15C557 1,19E+08 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 3.182,94 

15C558 1,19E+08 Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 806,81 

15C559 1,19E+08 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 584,12 



15C560 1,19E+08 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 671,55 

15C561 1,19E+08 
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen 

van/ rondom de anus 
€ 691,29 

15C562 1,19E+08 
3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ 

rondom de anus 
€ 390,18 

15C563 1,19E+08 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 221,46 

15C564 1,19E+08 
Implanteren/ vervangen/ verwijderen van een apparaat dat de functie van de darmsluitspier verbetert of overneemt bij een ziekte van 

het spijsverteringsstelsel 
€ 32.500,00 

15C566 1,19E+08 
Zeer uitgebreide operatie aan spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot 

maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 
€ 10.927,09 

15C567 1,19E+08 Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 5.811,18 

15C569 1,19E+08 
Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een 

ziekte van het spijsverteringsstelsel 
€ 8.137,51 

15C570 1,19E+08 Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 5.090,22 

15C572 1,19E+08 
Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot 

maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 
€ 3.680,72 

15C573 1,19E+08 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 3.153,68 

15C575 1,19E+08 
Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte 

van het spijsverteringsstelsel 
€ 9.015,53 

15C576 1,19E+08 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 2.746,42 

15C577 1,19E+08 Operatie bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 3.309,38 

15C579 1,19E+08 
Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel 
€ 1.028,35 

15C580 1,19E+08 Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 1.105,90 

15C581 1,19E+08 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 1.020,90 

15C582 1,19E+08 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 844,61 

15C583 1,19E+08 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 859,52 

15C584 1,19E+08 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 688,43 

15C585 1,19E+08 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 362,60 

15C649 1,3E+08 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 3.320,69 

15C652 1,3E+08 Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 1.820,38 

15E342 1,3E+08 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 1.047,79 

15C660 1,3E+08 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel € 237,09 


