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    Spataderen   

15E723       99799042       
Operatie aan 3 of meer stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie  

bij spataderen 
€ 3400 

15E724 99799043 
Operatie aan 2 stamvenen waarvan minimaal 1 open operatie bij  

spataderen 
€ 2300 

15E725 99799044 Open operatie aan 1 stamvene bij spataderen € 1854 

15E726 99799046 Binnen de ader dichtmaken (laser)3 of meer stamvenen bij spataderen € 3400 

15E727 99799047 Binnen de ader dichtmaken(laser) 2 of meer stamvenen bij spataderen € 2300 

15E728 99799048 Binnen de ader dichtmaken (laser) 1 stamvene bij spataderen € 1854 

15E735 99799057 Poliklinische diagnostiek (Echo)bij spataderen € 360,50 

15E736 99799058 Polikliniekbezoek bij spataderen zonder echo onderzoek € 154,50 

15E731 99799052 
Dichtspuiten ader(s) bij spataderen inclusief polibezoek en  

diagnostiek (echo) 
€ 545,90 

15E730 99799051 
Dichtspuiten ader(s) onder echo-geleide (foam) bij spataderen  

inclusief polibezoek en diagnostiek (echo) 
€ 545,90 

5E729 99799050 
Poliklinisch via de huid verwijderen van een of meerdere aders  

(Muller) bij spataderen 
€ 915,20  

 15B728  99799009 
 Maximaal vijf behandelingen van een open been bij een ziekte van 

ader/lymfklier/lymfvat met open been 
 € 425 

15B729 99799010 
Meer dan vijf behandelingen van een open been bij een ziekte van 

ader/lymfklier/lymfvat met open been 
€ 875 

        

    Sterilisatie   

15B343 210301002 Sterilisatie van de man bij voorkomen van zwangerschap € 575 

        

    Huidaandoeningen   

15C190 29899007 
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de  

huid 
€ 360,50 

15C195 29899013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid € 154,50 

        

    Aambeien   

15C557 119499041 
Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen  

van/rondom de anus 
€ 1375 

15C558 119499046 

Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of  

behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige  

goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 

€ 618 

15C559 119499047 

Minder ingewikkelde kijkoperatie voor onderzoek of behandeling  

van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen 

van/ rondom de anus 

€ 453,20 

15C563 119499051 
1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige  

aandoeningen van/rondom de anus 
€ 120 

15C553 119499037 

Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-

apparatuur bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de 

anus 

€1700 

15C561 119499049 

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

afstand bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom de 

anus 

€400 



15C562 119499050 

3 tot 4 polikliniekbezoeken /consultaties op afstand of meer dan 2 

onderzoeken bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen van/rondom 

de anus 

€250 

        

    Overige behandelingen   

15C765 131999256 Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel € 795 

15B435 69499048 
1 of 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij 

carpaaltunnelsyndroom 
€ 150 

 


