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Tarief 2020 Tarief 2021

15B376 990004033 Borstverkleining door een plastisch chirurg 5.475,00€     5.803,50€     

15B377 990004061 Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg1.701,00€     1.803,06€     

15D162 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg748,00€        792,88€        

15D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie365,00€        386,90€        

15D164 990004009 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. plastische chirurgie 166,00€        175,96€        

15D175 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 3.163,00€     3.352,78€     

15D176 990004022 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg9.044,00€     9.586,64€     

15D179 990004025 Hersteloperatie van het oor/oren door een plastisch chirurg 7.984,00€     8.463,04€     

15D180 990004026 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 3.019,00€     3.200,14€     

15D181 990004027 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg6.835,00€     7.245,10€     

15D182 990004028 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 11.568,00€   12.262,08€   

15D183 990004029 Grote en uitgebreide hersteloperatie van een pees of zenuw aan armen en/of benen door een plastisch chirurg6.135,00€     6.503,10€     

15D188 990004035 Facelift door een plastisch chirurg 3.050,00€     3.233,00€     

15D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.937,00€     2.053,22€     

15D190 990004037 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg5.522,00€     5.853,32€     

15D191 990004038 Buikwand hersteloperatie door een plastisch chirurg 6.969,00€     7.387,14€     

15D192 990004039 Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 4.971,00€     5.269,26€     

15D193 990004040 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 5.590,00€     5.925,40€     

15D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.592,00€     1.687,52€     

15D195 990004042 Middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.052,00€     1.115,12€     

15D196 990004043 Een ziekenhuisopname i.v.m. een middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg5.223,00€     5.536,38€     

15D199 990004046 Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 4.451,00€     4.718,06€     

15D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.134,00€     1.202,04€     

15D201 990004048 Beperkte hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 3.668,00€     3.888,08€     

15D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 882,00€        934,92€        

15D205 990004054 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.813,00€     2.981,78€     

15D206 990004056 Hersteloperatie van de borst met prothese door een plastisch chirurg 5.192,00€     5.503,52€     

15D207 990004057 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg 2.672,00€     2.832,32€     

15D208 990004058 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 4.296,00€     4.553,76€     

15D209 990004059 Augmentatie 5.996,00€     6.355,76€     

15D210 990004060 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen door een plastisch chirurg 1.376,00€     1.458,56€     

15D212 990004063 Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg 1.299,00€     1.376,94€     

15D213 990004064 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg1.829,00€     1.938,74€     

15D214 990004065 Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg 1.386,00€     1.469,16€     

15D215 990004066 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg774,00€        820,44€        

15D216 990004067 Hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 2.447,00€     2.593,82€     

15D217 990004075 Beperkte hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 1.670,00€     1.770,20€     

15E355 990004050 Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg 3.163,00€     3.352,78€     

15E357 990004071 Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg 1.299,00€     1.376,94€     

15E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 1.330,00€     1.409,80€     

15E359 990004073 Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg 3.452,00€     3.659,12€     

15E859 990004077 Verwijderen mammaprothese na augmentatie 5.615,00€     5.951,90€     


