DOT zorgproductomschrijving

DOT zorgproduct

210301005 Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap
Sterilisatie van de vrouw als bijkomende ingreep tijdens een sectio caesarea
Sterilisatie van de vrouw als bijkomende ingreep bij een andere operatie dan sectio caesarea (zie 199906)
210301002 Sterilisatie van de man
Sterilisatie als bijkomende ingreep bij een andere operatie
210301017 Hersteloperatie na sterilisatie man
149899017 Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen (circumcisie)
Suppl. endoveneuze behandeling vaatlijden stamvene onderste extremiteit (exclusief Clarivein, zie 199886)
Suppl. flebectomie volgens Muller of transilluminated aangedreven flebectomie
Suppl. sclerocompressietherapie (exclusief echogeleide sclerocompressietherapie)
Suppl. echogeleide sclerocompressietherapie
Plaatsing multifocale in plaats van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt, meerkosten (per oog).
Plaatsing monofocaal torische in plaats van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt, meerkosten (per oog).
079799039 Laserbehandeling van glasvochttroebelingen (YAG-laser)
079999017 Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
079999019 Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg
990004073 Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg
089999004 Correctie van het oorskelet bij een ziekte van het oor
990089010 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten
990089004 Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten

* Met zorgactiviteitcode 030540 Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen wordt 17B412 pijnbestrijding licht afgeleid.
Met zorgactiviteitcode 030552 Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek, incl. prognostische blokkade, lumbosacraal wordt 17B411 pijnbestrijding middel afgeleid.
De prijslijsten van de onverzekerde zorg van Dermatologie en de Huid- en Laserkliniek kunt u terugvinden op de website onder de polikliniek Dermatologie en de Huid- en Laserkliniek.
Tarieven 2019: onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen. Laatste update 24-05-2019
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Declaratiecode

Sterilisatie vrouw
Sterilisatie vrouw
Sterilisatie vrouw
Sterilisatie man (vasectomie)
Sterilisatie man (vasectomie)
Hersteloperatie
Circumcisie bij volwassenen
Meerprijs aandoening hoofdader been
Meerprijs spataderen been
Meerprijs spataderen been met inspuiting stof
Meerprijs spataderen been met inspuiting stof mbv echo
Toeslag multifocale lens
Toeslag monofocaal torische lens
Floaterectomie
Ooglidcorrectie
Ooglidcorrectie
Ooglidcorrectie
Afwijking oorschelp
Afwijking oorschelp
Lage rugpijn - pijnbestrijding licht *
Lage rugpijn - pijnbestrijding middel *

Specialisme

2019

Omschrijving

Prijslijst onverzekerde zorg

17B345
199906
199907
17B343
199903
17E793
17C912
199882
199883
199884
199885
199871
199872
17B624
17E309
17B657
17E358
17E359
17E310
17B412
17B411

€ 1.890,00
€ 335,00
€ 350,00
€ 390,00
€ 350,00
€ 3.900,00
€ 1.040,00
€ 1.150,00
€ 195,00
€ 140,00
€ 195,00
€ 900,00
€ 550,00
€ 500,00
€ 970,00
€ 1.265,00
€ 1.260,00
€ 2.900,00
€ 3.000,00
€ 970,00
€ 1.290,00

