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declaratiecode zorgproduct omschrijving 2019 2020 2021

15A346 069499043 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom407,00€          420,00€            445,20€          

15B033 131999051 Inbrengen van een heupprothese/ arthrosis bekken/heup/bovenbeen / zonder overnachting 7.614,00€      7.843,00€         8.627,30€      

15B034 131999052 Inbrengen van een heupprothese/ arthrosis bekken/heup/bovenbeen / met overnachting 9.386,00€      9.668,00€         10.248,08€    

15B057 131999095 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 2.105,00€      2.170,00€         2.300,20€      

15B060 131999102 Operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van botspierstelsel 4.324,00€      4.454,00€         4.721,24€      

15B061 131999103 Inbrengen van een knieprothese bij slijtage van de knie 8.490,00€      8.745,00€         9.619,50€      

15B062 131999104 Inbrengen van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de knie 9.809,00€      10.104,00€       10.710,24€    

15B063 131999105 Behandeling bij klachten aan de wervelkolom 500,00€          515,00€            545,90€          

15B076 131999132 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een 

beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie

580,00€          598,00€            633,88€          

15B079 131999137 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage 

van de knie

580,00€          598,00€            633,88€          

15B080 131999138 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slijtage van de knie 2.526,00€      2.602,00€         2.758,12€      

15B094 131999165 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een beschadiging van meniscus/ 

(kruis)banden van de knie

474,00€          489,00€            518,34€          

15B095 131999169 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij slijtage van de 

knie

475,00€          490,00€            519,40€          

15B098 131999172 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup 660,00€          680,00€            720,80€          

15B113 131999195 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 417,00€          430,00€            455,80€          

15B114 131999197 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de knie 449,00€          463,00€            490,78€          

15B114 131999197 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie 500,00€          515,00€            545,90€          

15B115 131999198 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 418,00€          431,00€            456,86€          

15B124 131999215 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 422,00€          435,00€            461,10€          

15B125 131999217 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie 396,00€          408,00€            432,48€          

15B131 131999230 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 175,00€          181,00€            191,86€          

15B132 131999232 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie 364,00€          375,00€            397,50€          

15B133 131999234 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup 211,00€          218,00€            231,08€          

15B134 131999237 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 175,00€          180,00€            190,80€          

15B135 131999239 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 150,00€          155,00€            164,30€          

15B138 131999246 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie 211,00€          218,00€            231,08€          

15B138 131999246 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 200,00€          207,00€            219,42€          

15B297 192001008 Vervangen van (een deel van) een knieprothese bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling 15.288,00€    15.747,00€       16.691,82€    



15B305 192001017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een 

chirurgische of medische behandeling aan de knie

628,00€          647,00€            685,82€          

15B306 192001018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling 

aan de knie

2.842,00€      2.928,00€         3.103,68€      

15B307 192001019 Uitgebreide operatie knie bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 13.706,00€    14.118,00€       14.965,08€    

15B319 192001033 1 of 2 polikliniekbezoeken bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 238,00€          245,00€            259,70€          

15B320 192001034 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling 

aan de knie

14.760,00€    15.203,00€       16.115,18€    

15B321 192001035 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische 

behandeling aan de knie

5.901,00€      6.079,00€         6.443,74€      

15B333 192001051 Operatie knie bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling aan de knie 7.905,00€      8.143,00€         8.631,58€      

15B351 219699002 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling 575,00€          593,00€            628,58€          

15B353 219699005 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling 211,00€          218,00€            231,08€          

15B353 219699005 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling 150,00€          155,00€            164,30€          

15B435 069499048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom 159,50€          165,00€            174,90€          

15C197 029999003 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 575,00€          593,00€            628,58€          

15C204 029999011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 150,00€          155,00€            164,30€          

15C205 029999012 Een operatie huid en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 1.947,00€      2.005,00€         2.125,30€      

15C206 029999013 Een operatie bot en/of gewricht bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 2.513,50€      2.589,00€         2.744,34€      

15C347 69499029 Operatief verlichten van de zenuw bij een aandoening van zenuwen/zenuwwortels/zenuwknopen 2.016,00€      2.077,00€         2.201,62€      

15C673 131999004 Verwijderen van pennen/schroeven/metalen platen bij een ziekte van botspierstelsel 1.577,00€      1.625,00€         1.722,50€      

15C673 131999004 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen bij een ziekte van botspierstelsel 1.655,50€      1.706,00€         1.808,36€      

15c695 131999050 Uitgebreide operatie bekken/ heup/ bovenbeen bij een ziekte van botspierstelsel 7.980,00€         8.778,00€      

15C701 131999072 Uitgebreide operatie schouder bij een ziekte van botspierstelsel 3.767,50€      3.381,00€         3.583,86€      

15C703 131999074 Inbrengen van een schouderprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de schouder 11.159,50€    11.495,00€       12.184,70€    

15C711 131999101 Operatieve behandeling van een ontwrichte schouder bij ontwrichting van de schouder 3.855,50€      3.971,00€         4.209,26€      

15C724 131999146 Operatie bij een peesscheur rondom schoudergewricht 3.454,00€      3.558,00€         3.771,48€      

15C725 131999147 Operatie aan knie en/of onderbeen bij een ziekte van botspierstelsel 5.795,00€      5.969,00€         6.327,14€      

15C732 131999164 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel 449,00€          463,00€            490,78€          

15C732 131999164 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel 533,50€          550,00€            583,00€          

15C741 131999194 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 407,00€          420,00€            445,20€          

15C742 131999196 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht 550,00€          567,00€            601,02€          

15C743 131999199 Uitgebreide operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 2.136,00€      2.200,00€         2.332,00€      

15C752 131999219 Uitgebreide operatie elleboog/ onderarm bij een ziekte van botspierstelsel 3.509,00€      3.615,00€         3.831,90€      

15C755 131999222 Uitgebreide operatie enkel/ voet bij een ziekte van botspierstelsel 3.762,00€      3.875,00€         4.107,50€      

15C756 131999228 1 of 2 polikliniekbezoeken bij ziekte van een botspierstelsel 211,00€          218,00€            231,08€          

15C758 131999235 Operatie enkel of voet bij een ziekte van botspierstelsel 2.464,00€      2.538,00€         2.690,28€      

15C759 131999244 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de gevolgen van een slijtage gewricht 211,00€          217,00€            230,02€          



15C763 131999251 Operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel 2.031,00€      2.092,00€         2.217,52€      

15C764 131999254 Operatie schouder of elleboog bij een ziekte van botspierstelsel 1.655,50€      1.706,00€         1.808,36€      

15C765 131999256 Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel 924,00€          952,00€            1.009,12€      

15C957 170901055 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking botspierstelsel 175,00€          180,00€            190,80€          

15D084 199299069 Operatie aan de arm buiten het gewricht bij letsel 3.560,00€      3.667,00€         3.887,02€      

15D092 199299080 Operatie aan de knieband(en) bij letsel 4.635,00€      4.775,00€         5.061,50€      

15D093 199299084 Uitgebreide operatie knie bij letsel 2.315,00€      2.385,00€         2.528,10€      

15E772 131999280 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij slijtage van de knie 6.323,00€      6.513,00€         6.903,78€      

15E788 199299119 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 520,00€          536,00€            568,16€          

15E789 199299120 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 275,00€          284,00€            301,04€          


