
Karmenta Passantentarieven Urologie 2023, vanaf 1 januari 2023 7,70%

Zorgproduct Omschrijving
Declaratie

code
Passantentarieven 

2023
972804006 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde vruchtbaarheid man 14B170 551,89€                        
972804011 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid man14B175 717,91€                        
972804020 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid man 14B181 339,03€                        
020110010 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 15A130 949,00€                        
020110012 Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en) 15A132 3.259,00€                    
020110018 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 15A138 619,00€                        
020110026 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)15A145 889,00€                        
020110035 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas15A154 779,00€                        
020110045 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)15A163 329,00€                        
020110047 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 15A164 339,00€                        
140401003 Ingrepen bij nierstenen 15B198 919,00€                        
140401005 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of onderzoeken bij nierstenen 15B200 729,00€                        
140401012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij nierstenen 15B206 239,00€                        
149999002 Inbrengen of vervangen van een incontinentieprothese bij urineverlies/ verzakking 15B208 8.889,00€                    
990356073 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)15E443 619,00€                        
149999020 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij urineverlies/ verzakking vrouw 15B215 2.349,00€                    
149999056 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardige vergroting van de prostaat 15B230 209,00€                        
149999057 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij urineverlies/ verzakking15B231 699,00€                        
149999058 1 tot 3 operaties bij urineverlies man 15B232 1.599,00€                    
149999062 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij urineverlies/ verzakking 15B236 699,00€                        
149999063 1 tot 3 operaties bij urineverlies/ verzakking 15B237 1.569,00€                    
149999064 Meer dan 3 operaties bij urineverlies/ verzakking 15B238 3.169,00€                    
149999067 Operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies/ verzakking 15B241 3.969,00€                    
149999071 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies man 15B242 209,00€                        
149999072 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij urineverlies/ verzakking15B243 619,00€                        
149999076 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 15B245 249,00€                        
210301002 Sterilisatie van de man 15B343 449,00€                        
210301011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hulpverlening in verband met de voortplanting (man) 15B349 199,00€                        
149999079 Operatie man bij urineverlies/ verzakking 15B489 3.679,00€                    
020109014 Onderzoek(en) waarbij het lichaam ingegaan wordt bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor15B502 899,00€                        
020109041 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen of kiemceltumor15B506 269,00€                        
020109087 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 15B989 159,00€                        
149599002 Ingreep om de urine uit de nier te laten lopen bij een aandoening van de nier of urineleiders 15C873 1.929,00€                    
149599012 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van de nier of urineleiders 15C883 789,00€                        
149599027 Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van de nier of urineleiders15C896 889,00€                        
149599030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de nier of urineleiders 15C898 319,00€                        
149899003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 15C901 2.819,00€                    
149899006 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen15C904 549,00€                        
149899012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 15C909 199,00€                        
149899013 Open operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 15C910 3.189,00€                    
149899017 Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 15C912 1.249,00€                    
149999005 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij plasklachten (LUTS) 15C913 1.699,00€                    
149999016 Kijkoperatie bij plasklachten (LUTS) 15C919 4.779,00€                    
149999027 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij plasklachten (LUTS)15C923 779,00€                        
149999028 1 tot 3 operaties bij plasklachten (LUTS) 15C924 1.349,00€                    
149999029 Meer dan 3 operaties bij plasklachten (LUTS) 15C925 3.699,00€                    
149999042 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij plasklachten (LUTS) 15C930 239,00€                        
149999048 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van urinewegen of prostaat15C931 749,00€                        
149999069 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van urinewegen of prostaat 15C937 229,00€                        
179799015 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking 15C964 189,00€                        
149999081 Inbrengen/ vervangen/ verwijderen van een apparaat dat elektrische pulsen geeft bij plasklachten (LUTS) 15D660 14.539,00€                  
990356062 Operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 15E438 2.639,00€                    
990356076 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 15E445 239,00€                        
210301002 Sterilisatie van de man 17B343 449,00€                        
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