
Passantentarieven zorgproducten Vrouwenkliniek Zuidoost 2021

Declaratiecode Zorgproductcode Omschrijving 2021  €
039485 Overig product Echografie van de zwangerschap 100,00
039492 Overig product Echografie van de buikorganen 130,00
14B180 972804018 Diagnostisch (kijk)onderzoek bij problemen met vruchtbaarheid 1.920,00
14B181 972804020 1 of 2 bezoeken vruchtbaarheid man 225,00
14B194 972804034 1 of 2 bezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 300,00
14D606 972804039 Meer dan 2 bezoeken en/of onderzoeken bij problemen met de vruchtbaarheid 750,00
14D607 972804040 Meer dan 2 bezoeken bij verminderde vruchtbaarheid 750,00
15B243 149999072 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij urineverlies/ 

verzakking
462,00

15B245 149999076 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 189,00
15B247 150101003 Onderzoek of behandeling bij afwijking in de eerste 16 weken van de zwangerschap 516,00
15B249 150101006 Abortus (curettage) bij afwijkingen in de eerste 16 weken van de zwangerschap 1.580,00
15B250 150101007 Meer dan 2 bezoeken bij problemen in de eerste 16 weken van de zwangerschap 510,00
15B253 150101011 1 of 2 bezoeken bij problemen in de eerste 16 weken van de zwangerschap 250,00
15B282 159999027 Bezoek bij begeleiding van de zwangerschap in de eerste 16 weken van de zwangerschap 227,00
15B286 181105006 Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals 1.080,00
15B287 181105007 Onderzoek bij een afwijking van de baarmoederhals 517,00
15B290 181105010 Meer dan 2 bezoeken bij een afwijking van de baarmoederhals 515,00
15B291 181105012 Bezoek bij een afwijking van de baarmoederhals 225,00
15B344 210301004 Plaatsen van een spiraal bij anticonceptie / voorbehoedsmiddelen 350,00
15B347 210301008 Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken en/of behandelingen bij anticonceptie / voorbehoedsmiddelen 497,00
15B348 210301009 (Kijk)onderzoek in de baarmoeder bij anticonceptie 744,00
15B350 210301015 1 of 2 bezoeken bij anticonceptie / voorbehoedsmiddelen 193,00
15B950 020108090 1 of 2 bezoeken en/of onderzoeken bij baarmoederhalskanker 215,00
15B962 020108136 1 of 2 bezoeken en/of onderzoeken bij baarmoederkanker 205,00
15C242 040401007 Meer dan 2 bezoeken en/of onderzoeken bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) 539,00
15C245 040401016 1 of 2 bezoeken en/of onderzoeken bij een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) 270,00
15C296 059899014 Bezoek, onderzoek en/of behandeling door een gynaecoloog bij een psychosomatische stoornis 446,00
15C299 059899023 1 of 2 bezoeken door een gynaecoloog bij een psychosomatische stoornis 205,00
15C841 149399012 Operatieve behandeling bij problemen aan vrouwelijke organen in het bekken 695,00
15C842 149399013 Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken en/of behandelingen bij stoornissen van de menstruatiecyclus 563,00
15C845 149399016 Operatieve behandeling bij stoornissen van de menstruatiecyclus 2.020,00
15C849 149399022 Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken en/of behandelingen bij onsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 527,00
15C852 149399026 Diagnostisch onderzoek bij onsteking aan vrouwelijk organen in het bekken 1.654,00
15C853 149399028 1 of 2 bezoeken bij stoornissen van de menstruatiecyclus 242,00
15C854 149399029 Kleine operatieve behandeling bij stoornissen van de menstruatiecyclus 1.190,00
15C855 149399031 1 of 2 bezoeken en/of onderzoeken bij een aandoening van vrouwelijke organen 220,00
15C858 149399035 Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken en/of behandelingen bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 544,00
15C862 149399040 Bezoek bij onsteking of problemen aan vrouwelijke organen in het bekken 215,00
15C863 149399042 Diagnostisch kijkonderzoek bij stoornissen van de menstruatiecyclus 900,00
15C864 149399043 Meer dan 2 bezoeken, onderzoek en/of behandeling bij buikpijn 536,00
15C865 149399044 Meer dan 2 bezoeken, onderzoeken en/of behandelingen bij overgangsklachten 405,00
15C868 149399048 1 of 2 bezoeken bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 224,00
15C870 149399051 1 of 2 bezoeken bij buikpijn 240,00
15C871 149399053 1 of 2 bezoeken en/of onderzoeken bij overgangsklachten 205,00
15C872 149399055 Diagnostisch (kijk)onderzoek bij een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders 1.510,00
15E794 210301018 Subcutaan inbrengen van anticonceptiestaafje / Overige hulpverlening in verband met. voortplanting 205,00

Consultaties op afstand zijn consulten per telefoon, e-mail of videoverbinding en tellen vanaf 2018 als polikliniekbezoek.


