
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving buikwandbreuken Passantentarief

15A926 110401008 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een liesbreuk €450,00
15A931 110401015 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk
€450,00

15A933 110401019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een liesbreuk €180,00
15B428 110401022 Enkelzijdige open operatie bij een liesbreuk €2.400,00
15B429 110401023 Dubbelzijdige open operatie bij een liesbreuk €3.800,00
15B430 110401024 Enkelzijdige kijkoperatie bij een liesbreuk €2.400,00
15B431 110401025 Dubbelzijdige kijkoperatie bij een liesbreuk €3.700,00
15A940 110401026 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een littekenbreuk €530,00
15A942 110401030 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk €180,00
15A953 110401042 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een littekenbreuk €180,00
15E639 110401057 Kijkoperatie bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk €3.300,00
15E640 110401058 Open operatie bij een navelbreuk/ bovenbuikbreuk €2.700,00
15E641 110401059 Kijkoperatie bij een littekenbreuk €5.000,00
15E642 110401060 Open operatie bij een littekenbreuk €5.050,00

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving galsteenklachten Passantentarief

15A972 110901006 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van 
de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 

€650,00

15A976 110901011 Operatie galblaas en/of galwegen bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier €2.900,00
15A977 110901012 Operatie galblaas en/of galwegen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de galblaas/ 

galstenen/ alvleesklier 
€4.500,00

15A978 110901014 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier €280,00

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving proctologie Passantentarief

15B512 29199006 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker van dikke darm of endeldarm €1.400,00
15C016 28899026 Uitgebreide operatie aan het darmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van 

het spijsverteringsstelsel
€2.200,00

15C022 28899033 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of 
poliep van het spijsverteringsstelsel

€1.300,00

15C552 119499036 Uitgebreide kijkoperatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot en 
met 28 verpleegdagen bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 

€2.500,00

15C553 119499037 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij 
aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 

€2.300,00

15C555 119499039 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot en 
met 28 verpleegdagen bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 

€3.200,00

15C556 119499040 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige 
aandoeningen van/ rondom de anus 

€1.800,00

15C557 119499041 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus €1.700,00
15C558 119499046 Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 
€780,00

15C559 119499047 Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij 
aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus 

€550,00

15C560 119499048 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ 
rondom de anus

€630,00

15C561 119499049 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aambeien/ 
overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

€650,00

15C562 119499050 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige 
aandoeningen van/ rondom de anus 

€300,00

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

€220,00

15C580 119499073 Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het 
maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 

€1.600,00

15C581 119499074 Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij 
een ziekte van het spijsverteringsstelsel 

€995,00

15C585 119499078 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel €300,00

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving huid/weke delen/ontsteking Passantentarief

15C187 29899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid €1.100,00
15C188 29899005 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid €1.400,00
15C190 29899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid €500,00
15C191 29899008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid €950,00
15C195 29899013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid €150,00
15C194 29899011 Poliklinische diagnostiek/ingreep, 1 of 2 dagverplegingen of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij 

een goedaardig gezwel van de huid 
€360,00

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

€1.450,00

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

€570,00

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

€180,00

15D636 129999088 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ 
aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 

€780,00

15D637 129999089 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ 
doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 

€470,00



Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Overig Passantentarief

15E782 191301014 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade 
door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort 

€500,00

15E783 191301015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam 
thuishoort 

€250,00

15D025 191301011 Ingreep bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort €900,00

15D036 199199015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak €250,00

15E626 199199017 1 tot 2 dagbehandelingen / meer dan 2 polikliniekbezoeken / meer dan 2 onderzoeken, inclusief 
allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 

€400,00

15E787 199299118 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken bij een letsel €650,00

15E788 199299119 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een letsel €470,00

15E789 199299120 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel €200,00

15C909 149899012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de mannelijke 
geslachtsorganen

€180,00

15C910 149899013 Open operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke 
geslachtsorganen

€2.400,00

15C997 182199045 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten €290,00

15C992 182199033 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 
dagbehandeling bij algemene klachten

€790,00

15C986 182199024 Operatieve ingreep bij algemene klachten €2.290,00


