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Zorgproduct Omschrijving
Declaratie

code
Passantentarieven 

2022
OVPXXXXXX Gynaecologisch echografisch onderzoek, aanvraagcode 90003 (Eerste lijn diagnostiek door medisch specialistisch centrum)039492 149,00€                        
972804018 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 14B180 -€                               
972804031 Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 14B192 733,20€                        
972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 14B194 348,80€                        
972804039 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde vruchtbaarheid 14D606 882,59€                        
972804040 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid14D607 758,55€                        
149999032 Operatie bij urineverlies/ verzakking 15B218 4.499,00€                     
149999033 Operatie tijdens een ziekenhuisopname bij urineverlies/ verzakking 15B219 7.089,00€                     
149999045 Uitgebreide operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies/ verzakking 15B227 4.049,00€                     
149999046 Operatie om een verzakking te verhelpen bij urineverlies/ verzakking 15B228 2.809,00€                     
149999047 Operatie om een verzakking te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname bij urineverlies/ verzakking 15B229 6.039,00€                     
149999057 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij urineverlies/ verzakking15B231 659,00€                        
149999062 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij urineverlies/ verzakking 15B236 699,00€                        
149999063 1 tot 3 operaties bij urineverlies/ verzakking 15B237 1.459,00€                     
149999064 Meer dan 3 operaties bij urineverlies/ verzakking 15B238 3.169,00€                     
149999067 Operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies/ verzakking 15B241 3.689,00€                     
149999072 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij urineverlies/ verzakking15B243 579,00€                        
149999076 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 15B245 249,00€                        
150101006 Zwangerschapsonderbreking of weghalen miskraam bij problemen in de vroege zwangerschap 15B249 2.619,00€                     
150101007 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een m15B250 799,00€                        
150101011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam15B253 339,00€                        
159999019 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap 15B277 939,00€                        
159999023 Meer dan 2 onderzoeken bij begeleiding zwangerschap 15B281 559,00€                        
159999027 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap 15B282 309,00€                        
181105003 Kleine operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals 15B284 1.499,00€                     
181105006 Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals 15B286 1.499,00€                     
181105007 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals 15B287 709,00€                        
181105012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals 15B291 299,00€                        
210301004 Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap 15B344 499,00€                        
210301008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw)15B347 869,00€                        
210301009 Kijkoperatie in de baarmoeder bij hulpverlening in verband met de voortplanting 15B348 1.639,00€                     
210301015 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw) 15B350 349,00€                        
149999077 Operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking 15B487 2.499,00€                     
149999078 Uitgebreide operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking 15B488 8.589,00€                     
040401016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand gynaecologie bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen 15C245 319,00€                        
059899003 Operatie aan het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan bij een seksuologische aandoening 15C292 2.009,00€                     
059899007 Seksuologische behandeling bij een seksuologische aandoening 15C293 519,00€                        
059899010 Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologische aandoening 15C295 2.339,00€                     
059899014 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksuologische aandoening of bevallingsgerelateerde posttraumatische st15C296 699,00€                        
059899023 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische aandoening of bevallingsgerelateerde posttraumatische stressklachten15C299 269,00€                        
149399003 Uitgebreide operatie bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C833 8.359,00€                     
149399005 Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C835 859,00€                        
149399010 Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 15C839 939,00€                        
149399012 Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 15C841 1.699,00€                     
149399013 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus15C842 679,00€                        
149399016 Kijkoperatie bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C845 2.889,00€                     
149399022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken15C849 629,00€                        
149399026 Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 15C852 3.219,00€                     
149399028 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C853 319,00€                        
149399029 Operatieve ingreep bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C854 1.879,00€                     
149399031 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen15C855 259,00€                        
149399035 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider15C858 709,00€                        
149399038 Kijkoperatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C861 3.289,00€                     
149399040 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 15C862 269,00€                        
149399042 Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15C863 1.599,00€                     
149399043 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn15C864 839,00€                        
149399044 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij overgangsklachten15C865 509,00€                        
149399048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C868 279,00€                        
149399049 Operatieve ingreep bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C869 4.139,00€                     
149399051 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden 15C870 339,00€                        
149399053 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgangsklachten 15C871 259,00€                        
149399055 Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15C872 2.679,00€                     
182199007 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen 15C972 899,00€                        
182199028 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen 15C989 399,00€                        
219899021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op of preventieve behandeling van erfelijke vormen van kanker15D125 279,00€                        
149399056 Uitgebreide operatie(s) bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15D658 8.739,00€                     
149399057 Uitgebreide operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 15D659 7.109,00€                     
149399058 Operatie bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden 15E412 2.169,00€                     
159999030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies bij zwangerschap 15E416 339,00€                        
149399062 Onderhuids inbrengen van een hormonenstaafje bij een stoornis van de menstruatiecyclus 15E775 749,00€                        
210301018 Onderhuids inbrengen van een staafje vrouw ter voorkoming van zwangerschap 15E794 649,00€                        

Laatste wijziging: 30 november 2022


