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Declaratiecode Zorgproduct DBC-zorgproduct consumentenomschrijving TARIEF

15A342 69.499.030 Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 507,17        

15A343 69.499.031 Diagnostisch onderzoek of therapie bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 390,06        

15A344 69.499.032

Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Carpaaltunnelsyndroom 

(zenuwtunnelvernauwing in de pols) 612,86        

15A346 69.499.043

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom 

(zenuwtunnelvernauwing in de pols) 394,39        

15B045 131.999.075 Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Klachten aan de wervelkolom 532,44        

15B060 131.999.102 Operatieve ingreep aan de knieband(en) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 4.924,53     

15B063 131.999.105 Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Klachten aan de wervelkolom 514,39        

15B076 131.999.132 Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Beschadiging van het kniegewricht 567,31        

15B094 131.999.165 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Beschadiging van het kniegewricht 550,55        

15B098 131.999.172 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 648,97        

15B099 131.999.178 Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Klachten aan de wervelkolom 625,35        

15B100 131.999.179 Diagnostisch onderzoek bij Klachten aan de wervelkolom 441,65        

15B101 131.999.180 Diagnostisch onderzoek (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Klachten aan de wervelkolom 847,61        

15B102 131.999.181 Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) 562,77        

15B113 131.999.195 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Beschadiging van het kniegewricht 419,76        

15B114 131.999.197 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie 532,80        

15B115 131.999.198 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 457,72        

15B116 131.999.202 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Klachten aan de wervelkolom 449,56        

15B117 131.999.203 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) 425,14        

15B124 131.999.215 Meer dan twee onderzoeken bij Beschadiging van het kniegewricht 430,71        

15B125 131.999.217 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie 424,81        

15B126 131.999.218 Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 426,64        

15B127 131.999.223 Meer dan twee onderzoeken bij Klachten aan de wervelkolom 424,64        

15B128 131.999.224 Meer dan twee onderzoeken bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) 428,55        

15B131 131.999.230 Consult op de polikliniek bij Beschadiging van het kniegewricht 150,96        

15B132 131.999.232 Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie 433,15        

15B133 131.999.234 Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup 227,15        

15B134 131.999.237 Consult op de polikliniek bij Klachten aan de wervelkolom 210,04        

15B135 131.999.239 Consult op de polikliniek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) 184,76        

15B138 131.999.246 Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie 217,17        

15B298 192.001.009

Ingreep aan de heup (Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een complicatie als gevolg van 

chirurgische of medische behandeling 653,31        

15B305 192.001.017

Ingreep aan de knie (Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een complicatie als gevolg van 

chirurgische of medische behandeling 636,68        

15B308 192.001.021 Consult op de polikliniek bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling 233,79        

15B316 192.001.029

Ingreep aan een gewricht (Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een complicatie als gevolg 

van chirurgische of medische behandeling 552,91        

15B319 192.001.033 Consult op de polikliniek bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling 252,25        



15B329 192.001.046 Consult op de polikliniek bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling 207,33        

15B353 219.699.005 Consult op de polikliniek 161,62        

15B435 69.499.048 Consult op de polikliniek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 165,39        

15C159 29.399.003 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 802,55        

15C161 29.399.007

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen 

/ weke delen 518,32        

15C164 29.399.019 Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 212,73        

15C197 29.999.003 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader omschreven tumor 600,06        

15C200 29.999.006 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een niet nader omschreven tumor 449,43        

15C204 29.999.011 Consult op de polikliniek bij Een niet nader omschreven tumor 177,40        

15C205 29.999.012 Operatie bij Een niet nader omschreven tumor 1.862,22     

15C206 29.999.013 Operatie aan bot/gewricht bij Een niet nader omschreven tumor 1.951,12     

15C342 69.499.024 Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 573,69        

15C343 69.499.025 Diagnostisch onderzoek of therapie bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 402,27        

15C344 69.499.026

Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een aandoening van zenuwen / 

zenuwwortels / zenuwknopen 628,42        

15C347 69.499.029 Operatief verlichten van de zenuw bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 1.834,32     

15C354 69.499.040

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van zenuwen / 

zenuwwortels / zenuwknopen 404,00        

15C355 69.499.042 Uitsnijden of operatief verlichten van pezen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 1.434,25     

15C357 69.499.046 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 172,04        

15C673 131.999.004 Verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 1.469,88     

15C674 131.999.005

Verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of 

bindweefsel 2.783,31     

15C695 131.999.050 Operatie aan bekken / heup / bovenbeen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 5.982,19     

15C701 131.999.072 Operatie aan de schouder bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 4.045,79     

15C709 131.999.099 Operatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 2.059,10     

15C710 131.999.100 Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 3.499,40     

15C711 131.999.101 Operatieve behandeling van een ontwrichte schouder bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 3.936,76     

15C713 131.999.111

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van 

botspierstelstel en/of bindweefsel 626,98        

15C717 131.999.129

Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / 

zenuwknopen 463,13        

15C722 131.999.144 Operatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 1.318,89     

15C723 131.999.145 Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 3.534,95     

15C724 131.999.146 Operatieve behandeling van een gescheurde pees bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 3.498,77     

15C725 131.999.147 Operatie aan knie en/of onderbeen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 4.178,93     

15C726 131.999.150 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 184,86        

15C727 131.999.151 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 283,52        

15C732 131.999.164 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / 518,88        

15C736 131.999.175 Botoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 1.838,99     

15C738 131.999.177 Operatie aan de schouder bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 2.436,08     

15C741 131.999.194 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / 418,24        

15C742 131.999.196 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage) 590,19        

15C743 131.999.199 Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 2.363,88     



15C750 131.999.214 Meer dan twee onderzoeken bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 422,95        

15C751 131.999.216 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) 412,57        

15C752 131.999.219 Operatie aan de elleboog of onderarm bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 2.750,39     

15C755 131.999.222 Operatie aan de enkel of voet bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 3.371,91     

15C756 131.999.228 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 189,61        

15C757 131.999.231 Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) 422,80        

15C758 131.999.235 Operatie aan de enkel of voet bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 2.461,01     

15C759 131.999.244 Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) 223,32        

15C760 131.999.247 Operatie aan de pols of hand bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 2.588,66     

15C763 131.999.251 Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 2.078,38     

15C764 131.999.254 Operatie aan de schouder of elleboog bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 1.654,83     

15C765 131.999.256 Operatie aan de pols of hand bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 914,90        

15C944 170.901.040 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking van de heup 609,49        

15C945 170.901.041 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aangeboren afwijking van de 434,16        

15C946 170.901.042 Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking van de heup 209,32        

15C955 170.901.053 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel 617,26        

15C956 170.901.054

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aangeboren afwijking van het 

botspierstelsel 429,63        

15C957 170.901.055 Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel 187,46        

15D076 199.299.059 Uitgebreide operatie huid en/of weke delen bij letsel 2.478,65     

15D078 199.299.061 Operatie aan de voet bij Een niet nader gespecificeerd letsel 2.746,00     

15D079 199.299.062 Operatie aan de voet (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel 5.237,03     

15D080 199.299.063 Operatie aan het been bij Een niet nader gespecificeerd letsel 3.588,24     

15D081 199.299.064 Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel 6.208,56     

15D082 199.299.067 Operatie aan de arm bij Een niet nader gespecificeerd letsel 2.786,15     

15D083 199.299.068 Operatie aan de arm (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel 4.808,03     

15D084 199.299.069 Operatie aan de arm bij Een niet nader gespecificeerd letsel 3.202,09     

15D085 199.299.070 Operatie aan de arm (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel 4.789,66     

15D086 199.299.071 Operatie aan de schouder / elleboog / pols bij Een niet nader gespecificeerd letsel 3.317,13     

15D087 199.299.072 Operatie aan de schouder / elleboog / pols (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel 4.855,15     

15D090 199.299.076 Operatie aan het been bij Een niet nader gespecificeerd letsel 3.403,36     

15D091 199.299.077 Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel 5.360,18     

15D092 199.299.080 Operatieve ingreep aan de knieband(en) bij Een niet nader gespecificeerd letsel 4.466,78     

15D093 199.299.084 Knieoperatie bij Een niet nader gespecificeerd letsel 2.346,50     

15D094 199.299.087 Operatie aan het been bij Een niet nader gespecificeerd letsel 2.535,50     

15D095 199.299.088 Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel 7.575,86     

15D097 199.299.090 Operatie aan de hand bij Een niet nader gespecificeerd letsel 2.840,08     

15E304 69.499.006 Operatieve ingreep bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 799,62        

15E349 131.999.098 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Osteoporose (botontkalking) 862,60        

15E436 990.356.059 Laag ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 3.024,08     

15E443 990.356.073

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking 

of andere aandoening (bij kind) 511,00        

15E787 199.299.118 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken bij letsel 924,35        

15E788 199.299.119 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij letsel 565,53        

15E789 199.299.120 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel 276,08        


