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Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Totaaltarief

069499031 15A343

Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom 

(zenuwtunnelvernauwing in de pols) 438,09€           

131999051 15B033 Inbrengen van een heupprothese bij slijtage van de heup 7.279,34€        

131999052 15B034

Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij 

slijtage van de heup 10.277,86€     

131999054 15B036

Ziekenhuisopname en/of intensieve multidisciplinaire behandeling 

met maximaal 5 verpleegdagen en/of behandeldagen bij een ziekte 

van botspierstelsel van de wervelkolom 2.183,85€        

131999095 15B057

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een 

beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 1.864,78€        

131999097 15B059

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van 

de heup 1.737,17€        

131999102 15B060 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van botspierstelsel 4.701,34€        

131999103 15B061 Inbrengen van een knieprothese bij slijtage van de knie 6.770,65€        

131999104 15B062

Inbrengen van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij 

slijtage van de knie 10.785,53€     

131999105 15B063 Behandeling bij klachten aan de wervelkolom 613,55€           

131999106 15B064

Behandeling bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk 

op zenuwbanen (HNP) 882,19€           

131999138 15B080

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van 

de knie 2.347,68€        

131999141 15B083

Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij 

slijtage van de heup 6.020,33€        



131999165 15B094

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van 

meniscus/ (kruis)banden van de knie 575,81€           

131999169 15B095

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig 

fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage van 

de knie 623,29€           

131999172 15B098 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup 793,79€           

131999178 15B099

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij 

een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 671,86€           

131999181 15B102

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij 

een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op 

zenuwbanen (HNP) 603,46€           

131999195 15B113

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ 

(kruis)banden van de knie 428,83€           

131999197 15B114 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie 610,17€           

131999198 15B115

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij slijtage van de heup 477,60€           

131999202 15B116

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de 

wervelkolom 456,15€           

131999203 15B117

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij een uitstulping van de 

tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 457,24€           

131999215 15B124

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de 

meniscus/ (kruis)banden van de knie 450,53€           

131999217 15B125

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij slijtage van de knie 472,42€           

131999218 15B126 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup 420,60€           

131999223 15B127

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van 

botspierstelsel van de wervelkolom 431,72€           



131999230 15B131

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 206,39€           

131999232 15B132 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie 470,82€           

131999234 15B133

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van 

de heup 235,92€           

131999237 15B134

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte 

van botspierstelsel van de wervelkolom 223,58€           

131999239 15B135

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen 

(HNP) 178,99€           

131999246 15B138

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van 

de knie 225,00€           

192001007 15B296

Vervangen van (een deel van) een heupprothese bij complicatie als 

gevolg van een chirurgische of medische behandeling 19.422,38€     

192001008 15B297

Vervangen van (een deel van) een knieprothese bij complicatie als 

gevolg van een chirurgische of medische behandeling 16.764,50€     

192001009 15B298

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij complicatie als 

gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 736,50€           

192001010 15B299

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie 

als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de 

heup 3.029,06€        

192001011 15B300

Uitgebreide operatie heup bij complicatie als gevolg van een 

chirurgische of medische behandeling aan de heup 26.408,41€     

192001016 15B304

Vervangen van een prothese bij complicatie als gevolg van een 

chirurgische of medische behandeling aan een gewricht 13.257,13€     

192001017 15B305

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij complicatie als 

gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 835,90€           

192001018 15B306

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie 

als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de 

knie 2.691,57€        



192001019 15B307

Uitgebreide operatie knie bij complicatie als gevolg van een 

chirurgische of medische behandeling aan de knie 26.586,41€     

192001021 15B308

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie 

als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de 

heup 213,25€           

192001023 15B310

Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij 

complicatie als gevolg van een chirurgische of medische 

behandeling aan de heup 8.371,96€        

192001033 15B319

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie 

als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de 

knie 224,57€           

192001035 15B321

Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij 

complicatie als gevolg van een chirurgische of medische 

behandeling aan de knie 8.259,34€        

192001036 15B322

Verwijderen knieprothese bij complicatie als gevolg van een 

chirurgische of medische behandeling aan de knie 19.078,07€     

219699002 15B351

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij de gevolgen van een 

eerdere medische behandeling 592,16€           

219699003 15B352

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij de 

gevolgen van een eerdere medische behandeling 349,02€           

219699005 15B353

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de gevolgen 

van een eerdere medische behandeling 157,37€           

990089004 15B411 Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 1.510,45€        

990089010 15B412 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten 1.076,36€        

990089041 15B418

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn bij lage 

rugklachten 245,65€           

029399003 15C159

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of 

kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 915,08€           

029399019 15C164

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig 

of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen 183,47€           



029999003 15C197

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of 

kwaadaardig gezwel 647,62€           

029999004 15C198

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een 

goedaardig of kwaadaardig gezwel 2.121,09€        

029999005 15C199

Uitgebreide operatie bot en/of weke delen bij een goedaardig of 

kwaadaardig gezwel 3.921,17€        

029999006 15C200

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

goedaardig of kwaadaardig gezwel 603,68€           

029999011 15C204

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

goedaardig of kwaadaardig gezwel 202,75€           

029999012 15C205

Een operatie huid en/of weke delen bij een goedaardig of 

kwaadaardig gezwel 1.980,71€        

029999013 15C206

Een operatie bot en/of gewricht bij een goedaardig of kwaadaardig 

gezwel 2.231,94€        

069499024 15C342

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij 

een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 605,44€           

069499025 15C343

Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, 

zenuwknoop of zenuwwortel 377,36€           

069499026 15C344

Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek 

(röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, 

zenuwknoop of zenuwwortel 793,79€           

069499029 15C347

Operatief verlichten van de zenuw bij een ziekte van zenuw, 

zenuwknoop of zenuwwortel 1.727,87€        

069499040 15C354

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 482,14€           

069499046 15C357

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte 

van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 188,18€           

131999004 15C673

Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen bij een ziekte 

van botspierstelsel 1.759,38€        



131999005 15C674

Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen tijdens een 

ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 3.422,24€        

131999072 15C701 Uitgebreide operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel 4.378,17€        

131999074 15C703

Inbrengen van een schouderprothese tijdens een 

ziekenhuisopname bij slijtage van de schouder 10.771,56€     

131999093 15C708

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte 

van botspierstelsel 2.093,45€        

131999099 15C709 Uitgebreide operatie bij een ziekte van botspierstelsel 2.033,71€        

131999100 15C710

Uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte 

van botspierstelsel 3.834,54€        

131999101 15C711

Operatieve behandeling van een ontwrichte schouder bij 

ontwrichting van de schouder 3.652,72€        

131999129 15C717

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig 

fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte 

van botspierstelsel 606,94€           

131999131 15C719

Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een 

ziekte van botspierstelsel 9.137,69€        

131999136 15C721

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van 

gewricht 1.340,88€        

131999144 15C722 Operatie weke delen bij een ziekte van botspierstelsel 1.579,73€        

131999145 15C723

Operatie weke delen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte 

van botspierstelsel 4.536,63€        

131999146 15C724 Operatie bij een peesscheur rondom schoudergewricht 3.677,38€        

131999147 15C725

Operatie aan knie en/of onderbeen bij een ziekte van 

botspierstelsel 6.424,34€        



131999164 15C732

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van 

botspierstelsel 543,49€           

131999166 15C733

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig 

fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage van 

gewricht 569,26€           

131999168 15C735

Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij 

slijtage van gewricht 5.839,67€        

131999175 15C736 Operatie bot bij een ziekte van botspierstelsel 1.769,11€        

131999176 15C737

Operatie bot tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van 

botspierstelsel 3.548,47€        

131999177 15C738 Operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel 2.364,54€        

131999194 15C741

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 453,84€           

131999196 15C742 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht 620,97€           

131999199 15C743 Uitgebreide operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 2.305,72€        

131999214 15C750

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van 

botspierstelsel 445,36€           

131999216 15C751

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij slijtage van gewricht 399,45€           

131999219 15C752

Uitgebreide operatie elleboog/ onderarm bij een ziekte van 

botspierstelsel 3.129,30€        

131999222 15C755 Uitgebreide operatie enkel/ voet bij een ziekte van botspierstelsel 4.011,65€        

131999228 15C756

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte 

van botspierstelsel 211,90€           



131999231 15C757 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht 486,68€           

131999235 15C758 Operatie enkel of voet bij een ziekte van botspierstelsel 2.546,94€        

131999244 15C759

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van 

gewricht 227,33€           

131999247 15C760 Uitgebreide operatie pols/ hand bij een ziekte van botspierstelsel 3.033,89€        

131999251 15C763 Operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 2.043,65€        

131999254 15C764 Operatie schouder of elleboog bij een ziekte van botspierstelsel 2.136,22€        

131999256 15C765 Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel 1.474,48€        

170901040 15C944

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aangeboren 

heupafwijking 678,84€           

170901042 15C946

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

aangeboren heupafwijking 222,97€           

170901047 15C950

Uitgebreide operatie bot en/of spierweefsel bij een aangeboren 

afwijking botspierstelsel 6.505,13€        

170901053 15C955

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aangeboren 

afwijking botspierstelsel 1.222,17€        

170901054 15C956

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

aangeboren afwijking botspierstelsel 441,65€           

170901055 15C957

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

aangeboren afwijking botspierstelsel 207,72€           

182199025 15C987

2 of meer polikliniekbezoeken/ consulaties op afstand of second 

opinion(s) bij algemene klachten 472,43€           



182199026 15C988 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij algemene klachten 244,64€           

199299013 15D047 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij letsel 2.390,89€        

199299018 15D052 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij letsel 6.822,95€        

199299059 15D076 Uitgebreide operatie huid en/of weke delen bij letsel 2.755,83€        

199299060 15D077

Uitgebreide operatie huid en/of weke delen tijdens een 

ziekenhuisopname bij letsel 3.952,87€        

199299061 15D078 Operatie aan de voet bij letsel 3.103,45€        

199299062 15D079 Operatie aan de voet tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 5.172,74€        

199299064 15D081

Operatie aan het been in het gewricht tijdens een 

ziekenhuisopname bij letsel 6.934,66€        

199299068 15D083 Operatie aan de arm tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 5.326,34€        

199299070 15D085

Operatie aan de arm buiten het gewricht tijdens een 

ziekenhuisopname bij letsel 5.367,34€        

199299072 15D087

Operatie aan de schouder/ elleboog/ pols tijdens een 

ziekenhuisopname bij letsel 5.458,43€        

199299088 15D095 Uitgebreide operatie been tijdens een ziekenhuisopname bij letsel 8.211,12€        

990089030 15D312

Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die 

verergert bij fysieke inspanning) 1.293,76€        

990089031 15D313 Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij zenuwpijn 1.421,26€        



990089047 15D320 Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij chronische pijn 1.362,74€        

990089048 15D321

Minder complexe pijnbestrijding bij mechanische pijn (pijn die 

verergert bij fysieke inspanning) 995,84€           

990089050 15D322 Minder complexe pijnbestrijding bij zenuwpijn 995,27€           

990089061 15D329

Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijnbestrijding (bij complex 

regionaal pijnsyndroom CRPS) 1.821,55€        

990089062 15D330 Minder complexe pijnbestrijding bij chronische pijn 1.111,18€        

990089065 15D331 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij zenuwpijn 244,08€           

990089072 15D336

Minder complexe pijnbestrijding bij pijn (bij complex regionaal 

pijnsyndroom CRPS) 1.635,40€        

990089075 15D337

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning) 296,95€           

990089079 15D341 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn aan het gezicht 896,33€           

990089082 15D342

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

pijnbestrijding bij chronische pijn 296,10€           

990089088 15D346

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

pijnbestrijding (bij complex regionaal pijnsyndroom CRPS) 262,01€           

990089090 15D348

Minder complexe pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren 

(fibromyalgie) 893,30€           

990089101 15D352

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn in 

bindweefsel en spieren (fibromyalgie) 264,58€           

131999261 15D645

Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom tijdens een 

ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 18.954,56€     



170901058 15D661

Zeer ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom 

tijdens een ziekenhuisopname bij een aangeboren afwijking 

botspierstelsel 16.322,63€     

069499006 15E304 Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom 1.098,26€        

990356052 15E433

Ingewikkelde operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een 

aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 9.805,64€        

990356055 15E434

Matig ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of 

andere aandoening (bij kind) 3.351,48€        

990356056 15E435

Matig ingewikkelde operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een 

aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 6.284,72€        

990356059 15E436

Laag ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere 

aandoening (bij kind) 3.470,20€        

990356060 15E437

Laag ingewikkelde operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een 

aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 6.071,40€        

990356070 15E442

Meer dan 6 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

meer dan 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking of 

andere aandoening (bij kind) 1.603,30€        

990356073 15E443

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) 570,74€           

990356074 15E444

Teambespreking en/of narcose bij aangeboren afwijking of andere 

aandoening (bij kind) 590,83€           

990356076 15E445

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 218,04€           

131999277 15E643 Niet-operatieve behandeling bij een ziekte van botspierstelsel 593,11€           

131999053 15B035

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig 

fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte 

van botspierstelsel van de wervelkolom 990,51€           

131999094 15B056

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig 

fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een 

beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 660,22€           



131999132 15B076

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig 

fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een 

beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 668,60€           

131999137 15B079

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig 

fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage van 

de knie 477,86€           

131999139 15B081

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig 

fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage van 

de heup 483,18€           

069499048 15B435

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

carpaaltunnelsyndroom 144,06€           

029399007 15C161

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij 

goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke 

delen 977,38€           

029899003 15C186

Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een 

goedaardig gezwel van de huid 1.778,54€        

029899004 15C187

Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig 

gezwel van de huid 1.114,51€        

029899005 15C188

Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een 

goedaardig gezwel van de huid 1.921,57€        

029899007 15C190

Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van 

de huid 629,16€           

029899011 15C194

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij 

een goedaardig gezwel van de huid 482,33€           

131999050 15C695

Uitgebreide operatie bekken/ heup/ bovenbeen bij een ziekte van 

botspierstelsel 17.855,43€     

131999092 15C707

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig 

fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte 

van botspierstelsel 1.155,36€        

170901041 15C945

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

aangeboren heupafwijking 348,50€           

990089093 15D349

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn aan het 

gezicht 336,86€           



131999257 15D641

Zeer ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom 

tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 13.211,16€     

131999174 15E351

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij botontkaling 

of -verweking 112,90€           

990356062 15E438

Operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij 

kind) 2.583,19€        

990356066 15E439

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een 

aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 1.422,19€        

131999280 15E772

Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij slijtage van 

de knie 6.340,68€        

199299118 15E787

Diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij letsel 821,59€           

199299119 15E788

Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij letsel 689,52€           

199299120 15E789 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 319,75€           

131999284 15E829

Operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij 

een ziekte van botspierstelsel 5.686,23€        

131999285 15E830 Operatie aan de wervelkolom bij een ziekte van botspierstelsel 2.795,30€        


