
Declaratie

code Zorgproduct Omschrijving Omschrijving consument Prijzen 2019

15D492 028899046

Screening colorectaal carcinoom | Coloscopie | Nieuwv benigne 

spijsvert/gr speekselkl

Kijkoperatie van de dikke darm bij de screening op kanker van 

dikke darm of endeldarm € 1.023,50

15E612 028899048

Screening colorectaal carcinoom | Licht ambulant | Nieuwv 

benigne spijsvert/gr speekselkl

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de 

screening op kanker van dikke darm of endeldarm € 232,93

15C581 119499074

Ov aandoeningen spijsverteringsst | GE activiteiten eenvoudig 

=1 | Spijsvertering overig

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een 

ziekte van het spijsverteringsstelsel € 929,20

15C585 119499078

Ov aandoeningen spijsverteringsst | Licht ambulant | 

Spijsvertering overig

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

ziekte van het spijsverteringsstelsel € 276,00

15C022 028899033

Benigne intestinum | GE activiteiten eenvoudig | Nieuwv 

benigne spijsvert/gr speekselkl

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een 

goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het 

spijsverteringsstelsel € 966,00

15C598 119999002

GE activiteiten eenvoudig | Spijsvertering 

slokdarm/maag/duodenum

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een 

ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm € 874,00

15C558 119499046

Proctologie | GE activiteiten eenvoudig >1 | Spijsvertering 

overig

Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus € 557,75

15C580 119499073

Ov aandoeningen spijsverteringsst | GE activiteiten eenvoudig 

>1 | Spijsvertering overig

Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 1.565,00

15C582 119499075

Ov aandoeningen spijsverteringsst | Diagnostisch (zwaar)/ 

Therapeutisch licht | Spijsvertering overig

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel € 711,50

15B001 119899025

Colitis ulcerosa | Licht ambulant | Spijsvertering Crohn/colitis 

ulcerosa

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) € 212,75

Passantentarieven Kroon Kliniek 2019 (1 januari 2019 t/m 31 december 2019)                                                                                                                                                                                                                          

Kroon Kliniek houdt zich het recht voor om afzonderlijke passantentarieven tussentijds aan te passen, indien deze het gevolg zijn van productwijzigingen, 

afspraken met zorgverzekeraars of andere omstandigheden die niet voorzienbaar waren ten tijde van publicatie. Gewijzigde tarieven zijn van toepassing van 

moment van publicatie. De passantentarieven zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld, echter geen rechten en/of plichten kunnen worden 

ontleend aan fouten en/of onregelmatigheden.



15B004 119899029

Ziekte van Crohn | Licht ambulant | Spijsvertering Crohn/colitis 

ulcerosa

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van Crohn) € 207,00

15A988 119899011

Colitis ulcerosa | GE activiteiten eenvoudig | Spijsvertering 

Crohn/colitis ulcerosa

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een 

chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) € 1.138,50

15C544 110801010 Licht ambulant | Spijsvertering lever

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

ziekte van de lever € 241,50

15C024 028899035

Benigne intestinum | Licht ambulant | Nieuwv benigne 

spijsvert/gr speekselkl

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het 

spijsverteringsstelsel € 189,75

15C606 119999015 Licht ambulant | Spijsvertering slokdarm/maag/duodenum

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm € 241,50

15B512 029199006

Colorectale maligniteit | GE activiteiten eenvoudig | Nieuwv 

maligne spijsvertering

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij kanker 

van dikke darm of endeldarm € 1.322,50

15C584 119499077

Ov aandoeningen spijsverteringsst | Poli 3-4/ Routine 

onderzoek >2 | Spijsvertering overig

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel € 586,50

15A995 119899018

Ziekte van Crohn | GE activiteiten eenvoudig | Spijsvertering 

Crohn/colitis ulcerosa

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een 

chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van Crohn) € 1.541,00

15B529 029199054

Colorectale maligniteit | Licht ambulant | Nieuwv maligne 

spijsvertering

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker 

van dikke darm of endeldarm € 161,00

15C559 119499047

Proctologie | GE activiteiten eenvoudig =1 | Spijsvertering 

overig

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij 

aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de 

anus € 437,00

15C603 119999011

Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Spijsvertering 

slokdarm/maag/duodenum

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm € 747,50

15C557 119499041 Proctologie | Oper anus/ abces/ gezwel | Spijsvertering overig

Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ 

rondom de anus € 1.400,00

15C563 119499051 Proctologie | Licht ambulant | Spijsvertering overig

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de 

anus € 138,00

15C583 119499076

Ov aandoeningen spijsverteringsst | Dag/ Poli >4 | 

Spijsvertering overig

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel € 759,00



15A972 110901006

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Spijsvertering 

galblaas/-weg/pancreas

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de 

galblaas/ galstenen/ alvleesklier € 574,43

15B514 029199023

Colorectale maligniteit | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch 

licht | Nieuwv maligne spijsvertering

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij kanker van dikke 

darm of endeldarm € 678,50

15E303 049799027

Metabole leverziekten/ Hemochromatose | Licht ambulant | 

Stofwisselingsstoornis

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte van de lever € 241,50

15A978 110901014 Licht ambulant | Spijsvertering galblaas/-weg/pancreas

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklie € 218,50

15B005 119899030

Ziekte van Crohn | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Niet 

dag/ Dag =1 | Spijsvertering Crohn/colitis ulcerosa

Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 1 dagbehandeling bij 

een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van Crohn) € 667,00

15C543 110801008 Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Spijsvertering lever

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

ziekte van de lever € 667,00

15B002 119899026

Colitis ulcerosa | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Niet 

dag/ Dag =1 | Spijsvertering Crohn/colitis ulcerosa

Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

meer dan 2 onderzoeken en/of maximaal 1 dagbehandeling bij 

een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) € 609,50

15C138 029199264

Overige maligniteit abdomen | Diagnostisch (zwaar)/ 

Therapeutisch licht | Nieuwv maligne spijsvertering

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of 

kwaadaardig gezwel buikorganen € 862,50

15C538 110801003 Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Spijsvertering lever

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de 

lever € 759,00

15C602 119999007

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Spijsvertering 

slokdarm/maag/duodenum

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van 

slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm € 586,50

15A295 040201013 Licht ambulant | Endocrien diabetes

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes 

(suikerziekte) € 333,50

15A987 119899010

Colitis ulcerosa | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | 

Spijsvertering Crohn/colitis ulcerosa

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische 

ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) € 621,00

15C031 028899043

Benigne levertumor | Licht ambulant | Nieuwv benigne 

spijsvert/gr speekselkl

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

goedaardig gezwel in de lever € 230,00

15C096 029199154

Maligniteit slokdarm/ cardia | GE activiteiten eenvoudig | 

Nieuwv maligne spijsvertering

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij 

slokdarm of maagmondkanker € 1.374,25



15C227 039999010

Anemie (excl HUS)/ ziekte bloed/-vormende org nec | Poli >2/ 

Routine onderzoek >2 | Bloed/Immuun anemie

Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of een andere 

ziekte van bloed of bloedvormende organen € 736,00

15C231 039999015

Anemie (excl HUS)/ ziekte bloed/-vormende org nec | Licht 

ambulant | Bloed/Immuun anemie

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of 

bloedvormende organen € 322,00

15C279 049999002 GE activiteiten | Voeding onder-/overvoeding/vetzucht

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij 

vetzucht of ondervoeding € 885,50

15C286 049999010

Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Voeding onder-

/overvoeding/vetzucht

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij 

vetzucht of ondervoeding € 569,25

15C291 049999016 Licht ambulant | Voeding onder-/overvoeding/vetzucht

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij vetzucht 

of ondervoeding € 327,75

15A291 040201008 Dag/ Poli >4 | Endocrien diabetes

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) € 874,00

15A293 040201010 Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien diabetes

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij diabetes (suikerziekte) € 500,25

15A969 110901003

GE activiteiten eenvoudig | Spijsvertering galblaas/-

weg/pancreas

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een 

ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier € 989,00

15A975 110901009

Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Spijsvertering galblaas/-

weg/pancreas

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier € 494,50

15A989 119899012

Colitis ulcerosa | GE activiteiten complex | Spijsvertering 

Crohn/colitis ulcerosa

Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke 

darm (colitis ulcerosa) € 1.787,71

15A994 119899017

Ziekte van Crohn | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | 

Spijsvertering Crohn/colitis ulcerosa

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een chronische 

ontsteking van de dikke darm (ziekte van Crohn € 727,19

15A996 119899019

Ziekte van Crohn | GE activiteiten complex | Spijsvertering 

Crohn/colitis ulcerosa

Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal bij een chronische ontsteking van de dikke 

darm (ziekte van Crohn) € 1.925,78

15B003 119899027

Colitis ulcerosa | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Dag >1 | 

Spijsvertering Crohn/colitis ulcerosa

Meer dan 1 dagbehandelingen bij een chronische ontsteking 

van de dikke darm (colitis ulcerosa) € 1.167,25



15B006 119899031

Ziekte van Crohn | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | Dag >1 

| Spijsvertering Crohn/colitis ulcerosa

Meer dan 1 dagbehandelingen bij een chronische ontsteking 

van de dikke darm (ziekte van Crohn) € 1.050,53

15B353 219699005 Licht ambulant | Overig potentieel risico

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de 

gevolgen van een eerdere medische behandeling € 142,54

15B521 029199039

Colorectale maligniteit | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | 

Nieuwv maligne spijsvertering

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij 

kanker van dikke darm of endeldarm € 506,56

15C023 028899034

Benigne intestinum | Ambulant middel/ Dag | Nieuwv benigne 

spijsvert/gr speekselkl

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 

polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of 

poliep van het spijsverteringsstelsel € 552,00

15C028 028899040

Benigne levertumor | GE activiteiten complex | Nieuwv benigne 

spijsvert/gr speekselkl

Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal bij een goedaardig gezwel in de lever € 1.207,50

15C029 028899041

Benigne levertumor | GE activiteiten eenvoudig | Nieuwv 

benigne spijsvert/gr speekselkl

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een 

goedaardig gezwel in de lever € 1.282,25

15C030 028899042

Benigne levertumor | GE activiteiten eenvoudig | Nieuwv 

benigne spijsvert/gr speekselkl

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een 

goedaardig gezwel in de lever € 540,50

15C097 029199155

Maligniteit slokdarm/ cardia | Diagnostisch (zwaar)/ 

Therapeutisch licht | Nieuwv maligne spijsvertering

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slokdarm of 

maagmondkanker € 1.253,41

15C098 029199156

Maligniteit slokdarm/ cardia | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek 

>2 | Nieuwv maligne spijsvertering

Maligniteit slokdarm/ cardia | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek 

>2 | Nieuwv maligne spijsvertering € 602,65

15C099 029199157

Maligniteit slokdarm/ cardia | Licht ambulant | Nieuwv maligne 

spijsvertering

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slokdarm 

of maagmondkanker € 243,70

15C107 029199166

Maligniteit maag (excl cardia) | GE activiteiten complex | Niet 

klin/ Klin 1-2 | Nieuwv maligne spijsvertering

Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij 

maagkanker € 2.017,41

15C111 029199203

Maligniteit maag (excl cardia) | GE activiteiten eenvoudig | 

Nieuwv maligne spijsvertering

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij 

maagkanker € 1.249,12



15C112 029199204

Maligniteit maag (excl cardia) | Diagnostisch (zwaar)/ 

Therapeutisch licht | Nieuwv maligne spijsvertering Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij maagkanker € 834,27

15C113 029199205

Maligniteit maag (excl cardia) | Dag/ Poli >2/ Routine 

onderzoek >2 | Nieuwv maligne spijsvertering

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij 

maagkanker € 561,20

15C114 029199206

Maligniteit maag (excl cardia) | Licht ambulant | Nieuwv 

maligne spijsvertering

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

maagkanker € 200,79

15C137 029199263

Overige maligniteit abdomen | GE activiteiten eenvoudig | 

Nieuwv maligne spijsvertering

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij 

goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen € 1.442,80

15C139 029199265

Overige maligniteit abdomen | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek 

>2 | Nieuwv maligne spijsvertering

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij 

goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen € 728,33

15C140 029199266

Overige maligniteit abdomen | Licht ambulant | Nieuwv 

maligne spijsvertering

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen € 218,50

15C213 039899012

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein/ 

ITP/ prim immuundef nno | Diagnostisch (zwaar)/ 

Therapeutisch licht | Bloed/Immuun 

hemorr/overig/immuunsyst

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloeduitstortingen in 

de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem € 1.247,66

15C222 039899023

Sarcoidose/ cryoglobulinemie/ vasculitis all/ Henoch Schonlein/ 

ITP/ prim immuundef nno | Licht ambulant | Bloed/Immuun 

hemorr/overig/immuunsyst

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of 

immuunsysteem € 327,28

15C223 039999006

Anemie (excl HUS)/ ziekte bloed/-vormende org nec | 

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Bloed/Immuun 

anemie

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een 

andere ziekte van bloed of bloedvormende organen € 866,95

15C228 039999011

Anemie (excl HUS)/ ziekte bloed/-vormende org nec | Dag/ Klin 

cumulatief 3-10 | Bloed/Immuun anemie

3 tot maximaal 10 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij 

bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of 

bloedvormende organen € 3.771,14

15C254 049799004 Ov stofwisselingsstoornissen | Dag >2 | Stofwisselingsstoornis

Meer dan 2 dagbehandelingen bij een ziekte van de 

stofwisseling € 4.417,87

15C256 049799006

Metabole leverziekten/ Hemochromatose | Specifieke 

therapeutische behandelingen | Stofwisselingsstoornis

Therapeutische behandeling bij ijzerstapeling of een 

stofwisselingsziekte van de lever € 727,94



15C260 049799011

Ov stofwisselingsstoornissen | Diagnostisch (zwaar)/ 

Therapeutisch licht | Stofwisselingsstoornis

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van de 

stofwisseling € 573,44

15C264 049799019

Ov stofwisselingsstoornissen | Dag 1-2/ Poli >4 | 

Stofwisselingsstoornis

1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij een ziekte van de stofwisseling € 895,33

15C265 049799021

Ov stofwisselingsstoornissen | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | 

Stofwisselingsstoornis

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de stofwisseling € 550,52

15C266 049799024

Ov stofwisselingsstoornissen | Licht ambulant | 

Stofwisselingsstoornis

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

ziekte van de stofwisseling € 263,18

15C274 049899010

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Bij hyperthyreoidie 

| Endocrien schildklier

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een te snel werkende 

schildklier € 794,31

15C277 049899013 Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Endocrien schildklier

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de schildklier € 597,64

15C278 049899015 Licht ambulant | Endocrien schildklier

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

ziekte van de schildklier € 295,45

15C283 049999007

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Voeding onder-

/overvoeding/vetzucht

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij vetzucht of 

ondervoeding € 550,93

15C404 090301004

Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Hart/Vaat 

hypertensie Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een hoge bloeddruk € 594,57

15C406 090301007 Cardiologie | Licht ambulant | Hart/Vaat hypertensie

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

cardioloog bij een hoge bloeddruk € 220,95

15C409 090301010 Dag/ Poli >4 | Hart/Vaat hypertensie

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij een hoge bloeddruk € 815,27

15C412 090301013 Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Hart/Vaat hypertensie

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij een hoge bloeddruk € 460,00

15C413 090301015 Licht ambulant | Hart/Vaat hypertensie

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hoge 

bloeddruk € 268,96

15C539 110801004 GE activiteiten eenvoudig | Spijsvertering lever

Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een 

ziekte van de lever € 1.265,00

15C540 110801005 GE activiteiten complex | Spijsvertering lever

Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal bij een ziekte van de lever € 1.809,01



15C547 119499031

Proctologie | Oper tract digest zeer zwaar | Met endoluminale 

scopie in operatief traject | Zonder VPLD | Spijsvertering overig

Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met 

behulp van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige 

goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 2.079,32

15C553 119499037

Proctologie | Oper tract digest zwaar | Met endoluminale 

scopie in operatief traject | Zonder VPLD | Spijsvertering overig

Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp 

van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus € 1.898,44

15C560 119499048

Proctologie | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | 

Spijsvertering overig

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aambeien/ overige 

goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus € 502,44

15C561 119499049 Proctologie | Dag/ Poli >4 | Spijsvertering overig

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus € 465,04

15C562 119499050

Proctologie | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Spijsvertering 

overig

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige 

aandoeningen van/ rondom de anus € 295,65

15C567 119499056

Ov aandoeningen spijsverteringsst | Oper tract digest zeer 

zwaar | Met endoluminale scopie in operatief traject | Zonder 

VPLD | Spijsvertering overig

Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met 

behulp van kijkbuis-apparatuur bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel € 2.484,00

15C573 119499062

Ov aandoeningen spijsverteringsst | Oper tract digest zwaar | 

Met endoluminale scopie in operatief traject | Zonder VPLD | 

Spijsvertering overig

Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp 

van kijkbuis-apparatuur bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel € 2.473,13

15C579 119499068

Ov aandoeningen spijsverteringsst | GE activiteiten complex | 

Niet klin/ Klin 1-2 | Spijsvertering overig

Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte 

van het spijsverteringsstelsel € 1.497,17

15C586 119599002 Ambulant middel/ Dag | Spijsvertering appendix/peritoneum

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 

polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvlies € 601,69

15C604 119999012

GE activiteiten complex | Niet klin/ Klin 1-2 | Spijsvertering 

slokdarm/maag/duodenum

Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het 

maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte 

van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm € 2.047,00



15C972 182199007 Ov symptomatologie | Dag/ Poli >4 | Symptoom algemeen

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen € 747,79

15C973 182199008

Ov symptomatologie | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch 

licht | Zonder KNF | Symptoom algemeen

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene 

klachten/symptomen € 687,06

15C981 182199019

Ov symptomatologie | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | 

Symptoom algemeen

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen € 685,98

15C989 182199028 Ov symptomatologie | Licht ambulant | Symptoom algemeen

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene 

klachten/symptomen € 328,76

15D112 210101006 Licht ambulant | Overig algemeen onderzoek

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemeen 

onderzoek € 207,41

15E612 028899048

Screening colorectaal carcinoom | Licht ambulant | Nieuwv 

benigne spijsvert/gr speekselkl

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de 

screening op kanker van dikke darm of endeldarm € 198,43

15E297 049799014

Metabole leverziekten/ Hemochromatose | Dag >2 | 

Stofwisselingsstoornis

Meer dan 2 dagbehandelingen bij ijzerstapeling of een 

stofwisselingsziekte van de lever € 1.931,33

15E300 049799020

Metabole leverziekten/ Hemochromatose | Diagnostisch 

(zwaar)/ Therapeutisch licht | Stofwisselingsstoornis

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij ijzerstapeling of een 

stofwisselingsziekte van de lever € 701,62

15E301 049799022

Metabole leverziekten/ Hemochromatose | Dag 1-2/ Poli >4 | 

Stofwisselingsstoornis

1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ 

consultaties op afstand bij ijzerstapeling of een 

stofwisselingsziekte van de lever € 742,30

15E302 049799025

Metabole leverziekten/ Hemochromatose | Poli 3-4/ Routine 

onderzoek >2 | Stofwisselingsstoornis

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij ijzerstapeling of een stofwisselingsziekte 

van de lever € 634,73

15E351 131999174

Osteoporose | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 

botontkalking € 273,99

034620 OVPXXXXXX

Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of 

duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel 

inclusief biopten of antroduodenale manometrie

Onderzoeken van de slokdarm, maag en/of twaalfvingerige 

darm met flexibele endoscoop, inclusief eventueel afname van 

weefselmonsters of drukmeting. € 276,00

034686 OVPXXXXXX

Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van 

flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie 

of colonmanometrie.

Onderzoeken van de dikke darm met flexibele endoscoop, 

inclusief eventueel afname van weefselmonsters en het 

verwijderen van poliepen. € 460,00



034690 OVPXXXXXX

Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoïd met behulp 

van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en 

poliepectomie.

Onderzoeken van het sigmoïd met een flexibele endoscoop, 

inclusief eventueel afname van weefselmonsters en het 

verwijderen van poliepen. € 264,50

15E346 131999067

Osteoporose | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij botontkalking € 506,00

15E350 131999142

Osteoporose | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Botspierstelsel 

ziekte/laat gev trauma

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij botontkalking € 626,75

15E875 019999068 Infectieziekten (excl TBC) | Licht ambulant | Infectie overig

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 

infectie € 362,25

15E873 019999066

Infectieziekten (excl TBC) | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | 

Infectie overig

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer 

dan 2 onderzoeken bij een infectieziekte € 800,18

15E871 019999064

Infectieziekten (excl TBC) | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch 

licht | Infectie overig Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een infectie € 1.391,50

15C997 182199045 Heelkunde | Licht ambulant | Symptoom algemeen

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene 

klachten € 287,50

15C992 182199033 Heelkunde | Ambulant middel/ Dag | Symptoom algemeen

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 

polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 

dagbehandeling bij algemene klachten € 724,50


