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15A293 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij diabetes (suikerziekte)  €         494,11  

15A295 1 of 2 polikliniekbezoeken bij diabetes (suikerziekte)  €         445,43  

15A972 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de galblaas/ 

galstenen/ alvleesklier 

 €         535,38  

15A975 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de 

galblaas/ galstenen/ alvleesklier 

 €         573,19  

15A978 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier  €         320,12  

15B001 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa)  €         295,85  

15B004 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de dikke darm (ziekte van crohn)  €         326,97  

15B109 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde 

artritis) 

 €         555,66  

15B277 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij begeleiding zwangerschap  €         727,39  

15B694 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij 

pijn op de borst 

 €         607,50  

15B933 1 dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een infectie  €         942,85  

15B934 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een infectieziekte  €         771,26  

15B936 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie  €         354,57  

15C213 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij bloeduitstortingen in de huid als 

gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem 

 €      1.381,48  

15C223 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij bloedarmoede of een andere 

ziekte van bloed of bloedvormende organen 

 €         854,34  

15C227 Meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of 

bloedvormende organen 

 €         665,01  

15C231 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen  €         368,71  

15C241 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van een 

hormoonafgevende klier 

 €         948,46  

15C249 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig  €         791,24  

15C251 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig  €         436,33  

15C260 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de stofwisseling  €         749,98  

15C264 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de stofwisseling  €         805,99  

15C265 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de stofwisseling  €         568,62  

15C266 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de stofwisseling  €         355,43  

15C272 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de schildklier  €         900,32  

15C273 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de schildklier  €         637,13  

15C274 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van de schildklier  €         747,25  

15C277 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de schildklier  €         612,76  

15C286 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij vetzucht of 

ondervoeding 

 €         566,53  

15C291 1 of 2 polikliniekbezoeken bij vetzucht of ondervoeding  €         401,75  

15C412 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een hoge bloeddruk  €         550,79  

15C413 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een hoge bloeddruk  €         260,03  

15C414 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een hartaandoening als gevolg 

van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte 

 €         658,16  

15C445 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten  €         809,88  

15C455 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten  €         542,78  

15C457 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten  €         462,77  

15C502 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel  €         773,54  

15C543 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de lever  €         653,53  

15C544 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de lever  €         311,01  
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15C580 Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel  €      1.417,54  

15C582 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel 

 €         610,04  

15C583 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel  €         656,01  

15C584 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel  €         577,81  

15C585 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel  €         433,78  

15C603 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van 

slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 

 €         650,17  

15C606 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm  €         431,35  

15C715 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening  €         949,13  

15C730 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening  €         652,86  

15C746 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening  €         353,42  

15C747 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij 

een reumatische aandoening 

 €         672,67  

15C748 Maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening  €         428,68  

15C897 Meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een nierontsteking  €         593,88  

15C972 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen  €         727,96  

15C981 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen  €         588,73  

15C989 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen  €         364,53  

15E626 1 tot 2 dagbehandelingen/ meer dan 2 polikliniekbezoeken/ meer dan 2 onderzoeken, inclusief allergietest bij 

lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 

 €         504,79  

15D036 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak  €         304,40  

15D112 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemeen onderzoek  €         242,37  

15D139 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en 

vaatziekten 

 €         438,84  

15E286 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van 

hormoonafgevende klieren/ organen 

 €         741,66  

15E289 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij verminderde functie van de 

bijschildklier 

 €         630,12  

15E293 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij verminderde functie van de bijschildklier  €         992,00  

15E346 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij botontkalking  €         474,07  

15E350 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij botontkalking  €         559,94  

15E351 1 of 2 polikliniekbezoeken bij botontkalking  €         424,60  

17C582 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van het 

spijsverteringsstelsel 

 €         551,95  

15C222 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloeduitstortingen in de huid als gevolg van ziekte van bloed of immuunsysteem  €         286,28  

15B699 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst  €         322,68  

15B074 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis)  €         730,71  

15C741 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel  €         352,23  

15C756 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel  €         158,28  

15B282 1 of 2 polikliniekbezoeken bij begeleiding zwangerschap  €         213,86  

15C278 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de schildklier  €         270,14  

15C506 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel  €         239,79  

15C581 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel  €         849,40  

15E252 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel 

van hormoonproducerende klier 

 €         630,70  

15E797 Onderzoek/ behandeling tijdens polikliniekbezoek of dagbehandeling bij screening op erfelijke risicofactoren die een 

verhoogde kans geven op ziekte of screening op late effecten behandeling van kanker 

 €         523,89  

15E763 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij longontsteking  €         758,13  

 


