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

huidkanker of voortekenen daarvan
1.140,00€                          

15A249 029499005 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.105,00€                          

15A259 029499016 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan 825,00€                              

15A260 029499017
Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen 

daarvan
1.885,00€                          

15A261 029499018
Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij huidkanker of 

voortekenen daarvan
715,00€                              

15A262 029499019 Diagnostisch onderzoek bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.240,00€                          

15A263 029499020 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen daarvan 400,00€                              

15A264 029499021 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan 475,00€                              

15A265 029499022 Meer dan 2 operaties bij huidkanker of voortekenen daarvan 1.050,00€                          

15A270 029499027 Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen daarvan 965,00€                              

15A277 029499034
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 

dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan
285,00€                              

15A280 029499039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan 150,00€                              

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

schilfers
445,00€                              

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

schilfers
850,00€                              

15B014 120401010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 150,00€                              

15B728 099799009
Behandeling van een open been met een tot vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van 

ader/ lymfklier/ lymfvat met open been
445,00€                              

15B729 099799010
Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van 

ader/ lymfklier/ lymfvat met open been
935,00€                              

15B731 099799019
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 

dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat
520,00€                              

15B732 099799020 1 of 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 590,00€                              

15B733 099799021 Meer dan 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 975,00€                              

15B738 099799028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat 150,00€                              

15B874 129999054 Behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij een open been 1.185,00€                          

15B875 129999055
Behandeling van een open been met een tot maximaal vijf polikliniekbezoeken bij een open 

been
560,00€                              

15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 345,00€                              

15B905 010501004 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 440,00€                              

15B906 010501005 Operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 550,00€                              

15B909 010501008
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij 

een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)
350,00€                              

15B910 010501010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 150,00€                              

15B912 011101003 Lasertherapie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 305,00€                              

15B913 011101004 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 390,00€                              

15B914 011101005 Operatie bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 645,00€                              

15B917 011101008
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij 

een virusinfectie van de huid of slijmvliezen
370,00€                              

15B918 011101010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen 150,00€                              

15C149 029299017 Operatie bij kanker van lip of mond of keelholte of hals 2.310,00€                          

15C187 029899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 735,00€                              

15C188 029899005
Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de 

huid
1.390,00€                          

15C189 029899006 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid 370,00€                              
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15C190 029899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 445,00€                              

15C191 029899008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 850,00€                              

15C194 029899011
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 

dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid
360,00€                              

15C195 029899013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid 150,00€                              

15C550 119499034
Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus
1.660,00€                          

15C553 119499037
Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij 

aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
1.842,00€                          

15C556 119499040
Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus
1.670,00€                          

15C557 119499041 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.320,00€                          

15C558 119499046
Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige 

goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
510,00€                              

15C559 119499047
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus
400,00€                              

15C560 119499048
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij 

aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
490,00€                              

15C561 119499049
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige 

goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus
495,00€                              

15C562 119499050
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus
315,00€                              

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

de anus
150,00€                              

15C577 119499066 Operatie bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 2.180,00€                          

15C580 119499073
Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel
1.385,00€                          

15C581 119499074
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel
910,00€                              

15C582 119499075
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een 

ziekte van het spijsverteringsstelsel
625,00€                              

15C583 119499076
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel
680,00€                              

15C584 119499077
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel
575,00€                              

15C585 119499078 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 260,00€                              

15C611 120201010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren 150,00€                              

15C618 120301010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem 150,00€                              

15C624 120701016 Lasertherapie bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 725,00€                              

15C625 120701017
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 

dagbehandelingen bij een aandoening van talgklieren / zweetklieren
310,00€                              

15C626 120701018 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 150,00€                              

15C630 120701025 Lasertherapie bij een ziekte van de nagels/ het haar 315,00€                              

15C631 120701026
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 

dagbehandelingen bij een aandoening van haar/nagels
310,00€                              

15C632 120701027 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar 150,00€                              

15C642 129999038 Lasertherapie bij een pigmentstoornis 370,00€                              

15C644 129999040 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 150,00€                              

15C652 129999049
Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel
905,00€                              
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15C658 129999063
Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 

bindweefsel
370,00€                              

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

onderhuids bindweefsel
150,00€                              

15C664 129999070 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 555,00€                              

15C670 129999079 Lasertherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 340,00€                              

15C672 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 150,00€                              

15C959 179799007
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 

dagbehandelingen bij een aangeboren afwijking
610,00€                              

15C964 179799015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking 150,00€                              

15C967 179799019 Operatie overig bij een aangeboren afwijking 1.800,00€                          

15C986 182199024 Operatieve ingreep bij algemene klachten 1.945,00€                          

15C992 182199033
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of dagbehandeling bij algemene klachten
515,00€                              

15C997 182199045 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten 130,00€                              

15D027 199199002 Lichttherapie bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 910,00€                              

15D029 199199005 Operatie huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 2.375,00€                          

15D036 199199015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 150,00€                              

15D624 120201013
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met 

blaren
660,00€                              

15D625 120201014
Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een 

huidaandoening met blaren
340,00€                              

15D628 120301015 Lichttherapie bij huidontsteking of eczeem 980,00€                              

15D629 120401013
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met 

bultjes en schilfers
615,00€                              

15D630 120401014
Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een 

huidaandoening met bultjes en schilfers
335,00€                              

15D631 120401015 Lichttherapie bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 975,00€                              

15D632 129999084 Lichttherapie bij een pigmentstoornis 1.015,00€                          

15D633 129999085 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 575,00€                              

15D634 129999086
Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een 

pigmentstoornis
320,00€                              

15D635 129999087
Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 

bindweefsel
1.070,00€                          

15D636 129999088
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ 

aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
550,00€                              

15D637 129999089
Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ 

doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel
395,00€                              

15D638 129999090 Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 1.040,00€                          

15D639 129999091
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ 

geen huidziekte
580,00€                              

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

huidziekte/ geen huidziekte
355,00€                              

15E331 120201007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 445,00€                              

15E332 120201008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren 850,00€                              

15E333 120301007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 405,00€                              

15E334 120301008 Meervoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem 850,00€                              

15E335 120701014 Meervoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 715,00€                              

15E336 120701015 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren 405,00€                              

15E337 120701023 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 725,00€                              

15E338 120701024 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte van de nagels/ het haar 445,00€                              

15E339 129999036 Meervoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis 850,00€                              
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15E340 129999037 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis 450,00€                              

15E341 129999061
Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel
1.020,00€                          

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

onderhuids bindweefsel
500,00€                              

15E343 129999077 Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 850,00€                              

15E344 129999078 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte 450,00€                              

15E352 199199011 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 445,00€                              

15E353 199199012 Meervoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 875,00€                              

15E623 120301016
1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken met allergietest bij 

huidontsteking of eczeem
555,00€                              

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

huidontsteking en/of eczeem
355,00€                              

15E625 199199016
Onderzoek en/of behandeling inclusief allergietest op de polikliniek of dagbehandeling bij 

lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
550,00€                              

15E626 199199017
1 tot 2 dagbehandelingen / meer dan 2 polikliniekbezoeken / meer dan 2 onderzoeken, 

inclusief allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
415,00€                              

15E723 099799042
Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij spataderen/ 

chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
3.050,00€                          

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

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
2.430,00€                          

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

de bloedvaten
1.365,00€                          

15E726 099799046 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 3 of meer stamvenen 2.865,00€                          

15E727 099799047 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 2 of meer stamvenen 2.450,00€                          

15E728 099799048 Binnen de ader verwijderen of verschrompelen van spataderen in 1 stamvene 1.325,00€                          

15E729 099799050
Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
945,00€                              

15E730 099799051
Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige 

aandoening aan de bloedvaten
445,00€                              

15E731 099799052
Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de 

bloedvaten
435,00€                              

15E733 099799055
Poliklinische behandeling van een open been met meer dan vijf polikliniekbezoeken bij 

spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
1.105,00€                          

15E734 099799056
Poliklinische behandeling van een open been met een tot vijf polikliniekbezoeken bij 

spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
555,00€                              

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

bloedvaten
350,00€                              

15E736 099799058
Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de 

bloedvaten
150,00€                              

15E768 129999093 Operatie huid en/of weke delen bij een pigmentstoornis 1.050,00€                          

15E904 099799065
Meer dan vijf behandelingen met compressietherapie bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
1.190,00€                          

15E905 099799066
Maximaal vijf behandelingen met compressietherapie bij spataderen/ chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten
535,00€                              

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

lymfvat met open been
945,00€                              
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15E908 099799069
Maximaal vijf behandelingen met compressietherapie bij een ziekte van ader/ lymfklier/ 

lymfvat met open been
415,00€                              

15E920 129999098
Meer dan vijf behandelingen met compressietherapie bij een open been/ doorligwond/ 

aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
1.145,00€                          

15E921 129999099
Maximaal vijf behandelingen met compressietherapie bij een open been/ doorligwond/ 

aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
515,00€                              


