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15A321 Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis 2.039,85€              

15A333 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een slaapstoornis 192,50€                 

15A342 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom 456,50€                 

15A343 Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 344,30€                 

15A346 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom 323,26€                 

15A539 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van het middenoor 498,51€                 

15A545 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een afwijking van de gehoorbeentjes 520,04€                 

15A547 Uitgebreide operatie middenoor en/of gehoorgang bij een afwijking van de gehoorbeentjes 3.543,07€              

15A548 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van het middenoor 314,79€                 

15A551 Operatie aan het middenoor bij een aandoening van het middenoor 861,83€                 

15A552 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een afwijking aan de oorschelp 295,37€                 

15A558 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een afwijking van de gehoorbeentjes 350,65€                 

15A562 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van het middenoor 154,00€                 

15A563 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de oorschelp 129,77€                 

15A574 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de gehoorbeentjes 171,69€                 

15A849 Operatie aan de neus- of keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen 1.006,65€              

15A851 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen 358,50€                 

15A852 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen 151,88€                 

15A884 Herstel neustussenschot bij een afwijking aan het neustussenschot 2.563,99€              

15A886 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een afwijking aan het neustussenschot 384,45€                 

15A892 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan het neustussenschot 148,50€                 

15A926 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een liesbreuk 387,42€                 

15A931 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 431,40€                 

15A933 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een liesbreuk 150,85€                 

15A940 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een littekenbreuk 519,53€                 

15A942 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 164,04€                 

15A953 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een littekenbreuk 153,58€                 

15A969 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 1.113,22€              

15A976 Operatie galblaas en/of galwegen bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 2.867,83€              

15A977 Operatie galblaas en/of galwegen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 4.761,72€              

15A978 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 243,77€                 

15B034 Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heup 9.594,00€              

15B060 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van botspierstelsel 3.926,87€              

15B062 Inbrengen van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de knie 10.328,25€             

15B063 Behandeling bij klachten aan de wervelkolom 519,53€                 

15B080 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de knie 1.982,51€              

15B094 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 537,97€                 

15B098 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup 742,36€                 

15B099 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 574,24€                 

15B102 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 583,29€                 

15B113 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 432,98€                 

15B114 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie 511,72€                 

15B115 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 395,88€                 

15B116 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 428,04€                 

15B125 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 392,90€                 

15B126 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup 381,13€                 

15B127 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 380,99€                 

15B131 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 166,96€                 

15B132 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie 404,07€                 

15B133 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 209,00€                 

15B134 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 205,32€                 

15B135 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 164,33€                 

        * Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten
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15B138 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 226,01€                 

15B297 Vervangen van (een deel van) een knieprothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling 15.008,32€             

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 785,40€                 
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 768,68€                 

15B307 Uitgebreide operatie knie bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 12.699,35€             

15B308 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de heup 187,88€                 

15B319 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 192,50€                 

15B376 Borstverkleining door een plastisch chirurg 4.746,20€              

15B428 Enkelzijdige open operatie bij een liesbreuk 2.382,20€              

15B429 Dubbelzijdige open operatie bij een liesbreuk 3.736,26€              

15B430 Enkelzijdige kijkoperatie bij een liesbreuk 2.322,91€              

15B431 Dubbelzijdige kijkoperatie bij een liesbreuk 3.458,57€              

15B435 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom 166,02€                 

15B663 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 547,46€                 

15B664 Evenwichtsonderzoek bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 544,17€                 

15B665 Evenwichtsonderzoek met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 903,38€                 

15B669 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij doofheid van het binnenoor 573,61€                 

15B671 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 357,50€                 

15B673 Uitgebreide operatie binnen- en/of middenoor bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 4.578,68€              

15B674 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij doofheid van het binnenoor 317,33€                 

15B677 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan 172,62€                 

15B678 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 483,87€                 

15B679 Verwijdering van een poliep of een andere aandoening uit de gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 277,84€                 

15B680 Verwijdering van een poliep of een andere aandoening uit de gehoorgang met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 807,47€                 

15B683 Uitgebreide operatie middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 2.527,91€              

15B686 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 315,30€                 

15B687 Operatie aan het middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 833,47€                 

15B688 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij doofheid van het binnenoor 187,00€                 

15B689 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor 126,34€                 

15B829 Operatie aan de neusbijholten bij bijholte ontsteking 2.830,61€              

15B832 Operatie bij bijholte ontsteking 1.525,94€              

15B836 Allergietest bij bijholte ontsteking 507,86€                 

15B843 Allergietest bij een allergie 380,07€                 

15B846 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een bijholte ontsteking 388,63€                 

15B847 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis 436,22€                 

15B851 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een vormafwijking bovenste luchtwegen 141,66€                 

15B854 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een allergie 392,52€                 

15B855 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een bijholte ontsteking 156,99€                 

15B856 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis 160,20€                 

15B857 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een allergie 165,11€                 

15C012 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel van de speekselklier 598,83€                 

15C013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de speekselklier 159,89€                 

15C155 Diagnostisch onderzoek met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij kanker van lip of mond of keelholte of hals 2.078,08€              

15C174 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een gezwel van de evenwichtszenuw 547,20€                 

15C187 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 778,35€                 

15C188 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 1.539,64€              

15C190 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 460,02€                 

15C191 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 981,32€                 

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 346,70€                 

15C195 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid 139,17€                 

15C197 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 604,70€                 

15C200 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 598,28€                 
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15C204 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 179,56€                 

15C205 Een operatie huid en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 1.931,15€              

15C206 Een operatie bot en/of gewricht bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 2.424,42€              

15C342 beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 481,64€                 

15C343 Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 392,11€                 

15C344 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 723,98€                 

15C347 Operatief verlichten van de zenuw bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 1.711,39€              

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 398,31€                 

15C357 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 153,20€                 

15C495 Behandeling van een bloedneus bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 423,71€                 

15C505 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 714,00€                 

15C506 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 270,44€                 

15C531 Operatie mondholte of speekselklieren of kaak bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren 793,69€                 

15C532 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren 454,36€                 

15C534 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren 164,54€                 

15C557 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 1.739,10€              

15C558 Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 580,93€                 

15C559 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 375,87€                 

15C560 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 564,12€                 

15C561 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 561,22€                 

15C562 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 323,61€                 

15C563 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 121,18€                 

15C581 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 981,32€                 

15C585 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 261,27€                 

15C652 Operatie huid en/of weke delen en/of afsluiten van een bloedvat bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 927,99€                 

15C660 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 151,23€                 

15C673 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen bij een ziekte van botspierstelsel 1.654,32€              

15C701 Uitgebreide operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel 4.263,60€              

15C722 Operatie weke delen bij een ziekte van botspierstelsel 1.464,71€              

15C724 Operatie bij een peesscheur rondom schoudergewricht 3.340,05€              

15C725 Operatie aan knie en/of onderbeen bij een ziekte van botspierstelsel 4.748,49€              

15C732 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel 506,66€                 

15C736 Operatie bot bij een ziekte van botspierstelsel 1.671,10€              

15C741 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 381,84€                 

15C742 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht 637,62€                 

15C743 Uitgebreide operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 2.210,86€              

15C750 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel 366,59€                 

15C751 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht 384,33€                 

15C752 Uitgebreide operatie elleboog/ onderarm bij een ziekte van botspierstelsel 3.484,15€              

15C755 Uitgebreide operatie enkel/ voet bij een ziekte van botspierstelsel 3.763,86€              

15C756 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 183,24€                 

15C758 Operatie enkel of voet bij een ziekte van botspierstelsel 2.497,62€              

15C759 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht 208,29€                 

15C760 Uitgebreide operatie pols/ hand bij een ziekte van botspierstelsel 3.182,62€              

15C763 Operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 2.184,61€              

15C764 Operatie schouder of elleboog bij een ziekte van botspierstelsel 1.644,76€              

15C765 Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel 863,71€                 

15C957 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking botspierstelsel 179,93€                 

15C991 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij algemene klachten KNO-gebied 362,78€                 

15C996 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten KNO-gebied 138,07€                 

15D006 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals 198,00€                 

15D007 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals 429,77€                 
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15D008 Onderzoek met behulp van kijkbuis-apparatuur bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals 526,74€                 

15D011 Ingreep aan het strottenhoofd bij klachten van de stem of spraak 1.656,51€              

15D014 Diagnostisch onderzoek bij klachten van de stem of spraak 466,13€                 

15D016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij klachten van de stem of spraak 133,60€                 

15D076 Uitgebreide operatie huid en/of weke delen bij letsel 2.499,13€              

15D162 Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg 448,78€                 

15D163 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 332,99€                 

15D164 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie 109,75€                 

15D203 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 756,59€                 

15D205 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.131,33€              

15D207 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg 1.860,30€              

15D210 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen door een plastisch chirurg 988,30€                 

15D212 Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg 1.324,16€              

15D215 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg 656,54€                 

15D623 Neusschelp-operatie bij een allergie 1.269,94€              

15E304 Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom 930,08€                 

15E341 Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1.133,22€              

15E342 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 522,79€                 

15E357 Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg 948,72€                 

15E445 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 204,45€                 

15E639 Kijkoperatie bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 3.348,02€              

15E640 Open operatie bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk 2.353,11€              

15E642 Open operatie bij een littekenbreuk 5.486,94€              

15E782 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort 519,53€                 

15E783 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort 257,77€                 

15E787 Diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 975,88€                 

15E788 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 553,50€                 

15E789 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 187,40€                 

15E859 Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een plastisch chirurg 3.572,02€              

15E877 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of meer dan 2 onderzoeken bij klachten van de stem of spraak 275,00€                 

Indien een behandeling niet op deze prijslijst staat opgenomen kunt u contact opnemen met de Annadal Kliniek

        * Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten


