
Passantentarieven Hands on Care
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 2023

15B376 990004033 Borstverkleining door een plastisch chirurg 6.730,97€              

15B377 990004061 Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg 2.091,21€              

15D162 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg 919,59€                 

15D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 448,73€                 

15D164 990004009 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. plastische chirurgie 204,08€                 

15D175 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 3.888,59€              

15D176 990004022 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 11.118,70€            

15D179 990004025 Hersteloperatie van het oor/oren door een plastisch chirurg 9.815,54€              

15D182 990004028 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 9.500,00€              

15D183 990004029 Grote en uitgebreide hersteloperatie van een pees of zenuw aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 7.542,37€              

15D188 990004035 Facelift door een plastisch chirurg 3.749,67€              

15D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.381,35€              

15D190 990004037 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 6.788,75€              

15D191 990004038 Buikwand hersteloperatie door een plastisch chirurg 8.567,69€              

15D192 990004039 Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 6.111,35€              

15D193 990004040 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 6.872,35€              

15D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.957,21€              

15D195 990004042 Middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.293,33€              

15D196 990004043 Een ziekenhuisopname i.v.m. een middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg 6.421,16€              

15D199 990004046 Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 5.472,06€              

15D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.394,14€              

15D201 990004048 Beperkte hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 4.509,44€              

15D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 1.084,33€              

15D205 990004054 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 3.458,30€              

15D207 990004057 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg 3.284,96€              

15D208 990004058 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 5.281,51€              

15D209 990004059 Augmentatie 7.371,49€              

15D210 990004060 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen door een plastisch chirurg 1.691,66€              

15D212 990004063 Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg 1.596,99€              

15D213 990004064 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg 2.248,57€              

15D214 990004065 Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg 1.703,95€              

15D215 990004066 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg 951,56€                 

15D216 990004067 Hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 3.008,34€              

15D217 990004075 Beperkte hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 2.053,10€              

15E355 990004050 Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg 3.888,59€              

15E357 990004071 Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg 1.596,99€              

15E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 1.635,10€              

15E359 990004073 Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg 4.243,89€              

15E859 990004077 Verwijderen mammaprothese na augmentatie 6.903,09€              

15E922 990004080 Hersteloperatie van de borst of verwijderen/vervangen van borstprothese na hersteloperatie door een plastisch chirurg 4.871,21€              

15E879 990004079 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 2.469,97€              



17B376 990004033 Borstverkleining door een plastisch chirurg 6.730,97€              

17D162 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg 919,59€                 

17D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 448,73€                 

17D175 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 3.888,59€              

17D176 990004022 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 11.118,70€            

17D179 990004025 Hersteloperatie van het oor/oren door een plastisch chirurg 9.815,54€              

17D182 990004028 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 9.500,00€              

17D188 990004035 Facelift door een plastisch chirurg 3.749,67€              

17D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.381,35€              

17D190 990004037 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 6.788,75€              

17D191 990004038 Buikwand hersteloperatie door een plastisch chirurg 8.567,69€              

17D192 990004039 Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 6.111,35€              

17D193 990004040 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 6.872,35€              

17D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.957,21€              

17D195 990004042 Middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.293,33€              

17D196 990004043 Een ziekenhuisopname i.v.m. een middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg 6.421,16€              

17D199 990004046 Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 5.472,06€              

17D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.394,14€              

17D201 990004048 Beperkte hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 4.509,44€              

17D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 1.084,33€              

17D205 990004054 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 3.458,30€              

17D208 990004058 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 5.281,51€              

17D209 990004059 Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 7.371,49€              

17D213 990004064 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg 2.248,57€              

17D214 990004065 Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg 1.703,95€              

17D216 990004067 Hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 3.008,34€              

17D217 990004075 Beperkte hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 2.053,10€              

17E355 990004050 Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg 3.888,59€              

17E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 1.635,10€              

17E359 990004073 Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg 4.243,89€              

17E859 990004077 Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een plastisch chirurg 6.903,09€              

17E922 990004080 Hersteloperatie van de borst of verwijderen/vervangen van borstprothese na hersteloperatie door een plastisch chirurg 4.871,21€              

17E879 990004079 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 2.469,97€              

Disclaimer

De ingangsdatum is 1 januari 2023

Hands on Care behoudt zich het recht voor tarieven eenzijdig aan te passen


