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Declaratiecode Zorgproduct Consumentenomschrijving Tarief 2019

010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,28€              

039847 OVPXXXXXX Beoordelen van een röntgenfoto van de borstkas voor derden. 60,17€            

050506 OVPXXXXXX Opzuigen van materiaal voor microscopisch onderzoek van cellen door middel van een 

holle naald.

111,49€          

050512 OVPXXXXXX Ingewikkelde moleculaire diagnostiek - bepalingen op geïsoleerd DNA, RNA of eiwit 

anders dan vaak aangevraagde bepalingen op micro-organismen.

964,06€          

050530 OVPXXXXXX De mammaprint test is een genentest waarmee voorspelt kan worden of een 

chemokuur effect zal hebben bij een borstkankerpatiënte.

3.581,44€       

079995 OVPXXXXXX INR-bepaling (incl. ordertarief). 8,26€              

080002 OVPXXXXXX Ordertarief beeldvormende diagnostiek röntgen. 11,99€            

080003 OVPXXXXXX Ordertarief beeldvormende diagnostiek MRI. 18,31€            

080057 OVPXXXXXX Aanprikken of wegnemen van een stukje weefsel voor nader onderzoek van niet 

voelbare afwijkingen of organen, onder röntgendoorlichting.

346,61€          

080077 OVPXXXXXX Aanprikken of wegnemen van een stukje weefsel voor nader onderzoek van niet 

voelbare afwijkingen of organen, onder echogeleide.

133,03€          

084070 OVPXXXXXX Onderzoek doen van een of beide armen met behulp van echo. 90,40€            

085091 OVPXXXXXX Onderzoek van de borstklier met gebruik van een MRI. 290,61€          

086902 OVPXXXXXX Maken van een röntgenfoto van de borstklier met of zonder contrastmiddel in de 

melkgangen.

98,34€            

086909 OVPXXXXXX Beoordelen van weefselmonsters van een gezwel in de borstklier, per operatie. 61,29€            

086910 OVPXXXXXX Consult radioloog na beeldvormend onderzoek na bevolkingsonderzoek borstkanker, 

niet gevolgd door aanvullend onderzoek of behandeling.

73,14€            

086957 OVPXXXXXX Bepalen van de plaats van een gezwel in de borstklier. 232,21€          

086970 OVPXXXXXX Onderzoeken van de borstklier met behulp van echo. 92,61€            

087002 OVPXXXXXX Maken van röntgenfoto's van de gehele buik, liggend en/of staand in één of meerdere 

richtingen.

44,84€            

089879 OVPXXXXXX Beoordelen van röntgenonderzoek voor derden. 95,99€            

15A012 020107002 Operatie bij Borstkanker 7.640,95€       

15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker 1.018,94€       

15A014 020107004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Borstkanker 2.992,15€       

15A015 020107006 Operatie bij Borstkanker 3.185,20€       

15A016 020107007 Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker 8.749,08€       

15A017 020107008 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 820,93€          

15A018 020107009 Meer dan 28 verpleegligdagen bij Borstkanker 21.020,01€    

15A019 020107010 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Borstkanker 7.907,67€       

15A020 020107011 Verstrekking van immunotherapie bij Borstkanker 1.006,32€       

15A021 020107012 Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 4.721,16€       

15A022 020107013 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij 

Borstkanker

1.013,86€       

15A023 020107014 Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 6.273,88€       

15A024 020107015 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Borstkanker 1.006,04€       

15A025 020107016 Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij 

Borstkanker

4.736,12€       

15A026 020107017 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij 

Borstkanker

810,00€          

15A029 020107021 Consult op de polikliniek bij Borstkanker 185,40€          

15A030 020107022 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of 

dagbehandeling bij Borstkanker

1.317,73€       

15A031 020107023 Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij 

Borstkanker

6.422,86€       

15A032 020107024 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Borstkanker 2.159,15€       

15A033 020107025 Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij 

Borstkanker

5.689,59€       



15A034 020107026 Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Borstkanker 4.721,09€       

15A035 020107027 Operatief verwijderen van de lymfeklieren (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker 5.857,75€       

15A036 020107028 Operatief verwijderen van tumor(en) bij Borstkanker 5.299,70€       

15A037 020107029 Operatief verwijderen van tumor(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker 7.570,50€       

15A040 020107032 Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek 

of dagbehandeling bij Borstkanker

783,74€          

15A041 020107033 Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met 

verpleegligdagen) bij Borstkanker

4.995,64€       

15A042 020107034 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Borstkanker 805,01€          

15A043 020107035 Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met 

verpleegligdagen) bij Borstkanker

3.912,66€       

15A046 020107039 Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of 

dagbehandeling) bij Borstkanker

1.464,24€       

15A047 020107040 Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of 

verpleegligdagen) bij Borstkanker

2.535,71€       

15A048 020107041 Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee 

polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Borstkanker

1.299,57€       

15A049 020107042 Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of 

verpleegligdagen) bij Borstkanker

21.225,56€    

15A050 020107043 Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of 

verpleegligdagen) bij Borstkanker

7.739,57€       

15A051 020107045 Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Borstkanker 463,91€          

15B376 990004033 Borstverkleining bij / door een plastisch chirurg 4.634,88€       

15B738 099799028 Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren 199,96€          

15C187 029899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 838,87€          

15C822 140801002 Operatie aan de borst(en) bij Een aandoening van de borst(en) 2.669,83€       

15C823 140801003 Operatie aan de borst(en) bij Een aandoening van de borst(en) 823,91€          

15C824 140801004 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de borst(en) 1.624,12€       

15C825 140801006 Operatie aan de borst(en) bij Een aandoening van de borst(en) 1.752,26€       

15C826 140801007 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van 

de borst(en)

927,13€          

15C829 140801010 Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Een aandoening van de borst(en) 400,16€          

15C830 140801011 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een 

aandoening van de borst(en)

393,86€          

15C831 140801013 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de borst(en) 164,88€          

15C832 140801022 Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij Een aandoening van de borst(en) 2.069,96€       

15C989 182199028 Consult op de polikliniek bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare 

algemene klacht

314,13€          

15C997 182199045 Consult op de polikliniek bij Operatieve ingreep 268,91€          

15D124 219899020 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een specifiek 

screeningsonderzoek

429,90€          

15D125 219899021 Consult op de polikliniek bij Een specifiek screeningsonderzoek 227,68€          

15D142 990003004 Raadpleging door Inwendige geneeskunde bij / via een bezoek tijdens opname 120,67€          

15D145 990003007 Raadpleging door Heelkunde bij / via een bezoek tijdens opname 117,19€          

15D156 990003019 Raadpleging door Radiotherapie bij / via een bezoek tijdens opname 264,37€          

15D157 990003020 Raadpleging door Radiologie bij / via een bezoek tijdens opname 125,60€          

15D158 990003021 Raadpleging door Anesthesiologie bij / via een bezoek tijdens opname 322,91€          

15D160 990004002 Raadpleging tijdens opname bij / door een plastisch chirurg 124,56€          

15D161 990004004 Verpleegligdagen bij / door een plastisch chirurg 2.156,80€       

15D162 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken bij / door een plastisch chirurg 576,18€          

15D163 990004007 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij / door een plastisch 

chirurg

318,26€          

15D164 990004009 Consult op de polikliniek bij / door een plastisch chirurg 125,59€          



15D172 990004018 Reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen bij / door een plastisch 

chirurg

11.705,57€    

15D175 990004021 Zeer grote reconstructie bij / door een plastisch chirurg 1.693,91€       

15D176 990004022 Zeer grote reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg 5.008,32€       

15D177 990004023 Zeer grote reconstructie bij / door een plastisch chirurg 6.514,07€       

15D182 990004028 Borstcorrectie bij / door een plastisch chirurg 4.915,42€       

15D189 990004036 Reconstructie bij / door een plastisch chirurg 1.612,34€       

15D190 990004037 Reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg 3.535,04€       

15D194 990004041 Reconstructie bij / door een plastisch chirurg 1.111,98€       

15D200 990004047 Kleine reconstructie bij / door een plastisch chirurg 1.016,51€       

15D203 990004052 Eenvoudige ingreep bij / door een plastisch chirurg 930,43€          

15D206 990004056 Borstreconstructie met prothese bij / door een plastisch chirurg 3.965,14€       

15D209 990004059 Correctie bij / door een plastisch chirurg 3.499,66€       

15D214 990004065 Reconstructie van de tepel(hof) bij / door een plastisch chirurg 973,35€          

15D254 990061014 Voorbereiding op teletherapie (uitwendige bestraling) bij Radiotherapie 1.468,52€       

15D257 990061018 Consult / raadpleging bij Radiotherapie 340,67€          

15D260 990061029 1 tot 4 follow-up afspraken bij Radiotherapie 350,84€          

15D261 990061030 Meer dan 4 follow-up afspraken bij Radiotherapie 1.005,72€       

15D298 990062019 Wegsnijden of verwijderen van weefsel bij Een operatieve ingreep door een radioloog 1.081,99€       

15D299 990089006 Pijnbestrijding bij Kwaadaardige tumor / kanker 1.316,26€       

15D300 990089007 Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Kwaadaardige tumor / kanker 2.896,40€       

15D306 990089016 Pijnbestrijding bij Kwaadaardige tumor / kanker 1.256,17€       

15D324 990089053 Consult op de polikliniek bij Kwaadaardige tumor / kanker 561,19€          

15D331 990089065 Consult op de polikliniek bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed 

functionerend zenuwstelsel)

331,06€          

15D448 020107052 Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of 

dagbehandeling bij Borstkanker

1.183,40€       

15D449 020107053 Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) 

bij Borstkanker

7.192,94€       

15D450 020107054 Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de 

polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker

353,50€          

15D451 020107055 Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met 

verpleegligdagen) bij Borstkanker

4.541,70€       

15D868 990061067 Radiotherapie (uitwendige bestraling) bij Radiotherapie 1.430,37€       

15D898 020107047 Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker 6.807,50€       

15D899 020107048 Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker 1.485,97€       

15E446 020107056 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) (Met verpleegligdag(en)) bij 

Borstkanker

7.880,96€       

15E447 020107057 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) bij Borstkanker 5.561,16€       

15E796 219899044 Ziekenhuisopname bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans 

geven op ziekte

2.597,43€       

15E797 219899046 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

753,95€          

15E798 219899047 Dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke 

risicofactoren die een verhoogde kans geven op ziekte of bij de screening op late 

effecten van behandeling van kanker

871,57€          

15E799 219899048 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke 

risicofactoren die een verhoogde kans geven op ziekte of bij de screening op late 

effecten behandeling van kanker

629,62€          

15E800 219899049 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een 

verhoogde kans geven op ziekte of bij de screening op late effecten van behandeling 

van kanker

266,40€          

15E853 982017017 Hersteloperatie van de borst met behulp van eigen vetweefsel na een borstamputatie 

(deelname BREAST-studie)

8.301,51€       

15E858 990004076 Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor 

borstvergroting door een plastisch chirurg

5.044,25€       



15E859 990004077 Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een 

plastisch chirurg

4.433,67€       

15E878 990004078 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en uitgebreide hersteloperatie door een 

plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog

4.234,96€       

15E879 990004079 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een 

bloedvat door een radioloog

1.887,22€       


