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Geldig van 1 januari t/m 31 december 2020

Declaratiecode Zorgproduct Consumentenomschrijving Tarief 2020

010905 OVPXXXXXX Reiskosten per kilometer. 0,26€              

050506 OVPXXXXXX VERRICHTINGEN VAN EEN PUNCTIE TEN BEHOEVE VAN CYTOLOGISCH ONDERZOEK. 111,49€          

050530 OVPXXXXXX Complexe moleculaire diagnostiek - genexpressietest op basis van 70 genen, 

mammaprint.

3.643,75€       

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

080057 OVPXXXXXX Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder 

röntgencontrole.

346,61€          

080077 OVPXXXXXX Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder 

echografische controle.

133,03€          

084070 OVPXXXXXX Echografie van de bovenste extremiteit(en). 84,85€            

085091 OVPXXXXXX MR mammografie. 290,61€          

086902 OVPXXXXXX Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen (excl. mammografie - 3D, zie 

086941).

98,34€            

086909 OVPXXXXXX BEOORDELING SPECIMINA, MAMMATUMOR PER OPERATIEVE ZITTING. 61,29€            

086910 OVPXXXXXX Consult radioloog na beeldvormend onderzoek na BI-RADS 0 (B0) uitslag, niet gevolgd 

door aanvullend onderzoek of behandeling.

73,14€            

086957 OVPXXXXXX LOCALISATIE MAMMATUMOR. 232,21€          

086970 OVPXXXXXX Echografie van mamma. 92,61€            

087002 OVPXXXXXX Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere 

richtingen.

44,84€            

089879 OVPXXXXXX Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden. 95,99€            

14D342 990040003 Ziekenhuisopname i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter 

worden)

5.822,14€       

14D343 990040004 Meer dan 1 consult/ consultaties op afstand met onderzoek(en) i.v.m. palliatieve zorg 

(zorg voor mensen die niet meer beter worden)

1.778,00€       

14D344 990040005 Dagbehandeling met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet 

meer beter worden)

1.409,32€       

14D345 990040006 Meer dan 1 consult/ consultaties op afstand met een ingreep i.v.m. palliatieve zorg 

(zorg voor mensen die niet meer beter worden)

1.140,10€       

14D346 990040007 Meer dan 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor 

mensen die niet meer beter worden)

1.248,93€       

14D347 990040009 1 of 2 consulten/ consultaties op afstand i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die 

niet meer beter worden)

483,20€          

15A012 020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker 7.835,03€       

15A013 020107003 Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker 1.044,82€       

15A014 020107004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij borstkanker 3.068,15€       

15A015 020107006 Operatie bij Borstkanker 3.266,10€       

15A016 020107007 Hersteloperatie van de borst(en) bij borstkanker 8.971,31€       

15A017 020107008 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij borstkanker 820,93€          

15A018 020107009 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij borstkanker 21.553,92€    

15A019 020107010 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij borstkanker 8.108,52€       

15A020 020107011 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken 

bij borstkanker

1.031,88€       

15A021 020107012 Toedienen via een infuus of injectie van medicijnen die het afweersysteem versterken 

tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker

4.841,08€       

15A022 020107013 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer 

versterken bij borstkanker

1.039,61€       

15A023 020107014 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie en/of medicijnen die de afweer 

versterken, tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker

6.433,24€       

15A024 020107015 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken bij 

borstkanker

1.031,59€       

15A025 020107016 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken tijdens een 

ziekenhuisopname bij borstkanker

4.856,42€       



15A026 020107017 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij borstkanker

830,57€          

15A029 020107021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij borstkanker 190,11€          

15A030 020107022 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 1.351,20€       

15A031 020107023 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie, tijdens een ziekenhuisopname bij 

borstkanker

6.586,00€       

15A032 020107024 Toediening van chemotherapie bij uitzaaiingen bij borstkanker 2.213,99€       

15A033 020107025 Toediening van chemotherapie tijdens een ziekenhuisopname bij uitzaaiingen bij 

borstkanker

5.834,11€       

15A034 020107026 Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Borstkanker 4.841,01€       

15A035 020107027 Operatief verwijderen van de lymfeklieren tijdens een ziekenhuisopname bij 

borstkanker

6.006,54€       

15A036 020107028 Operatief verwijderen van tumor(en) bij Borstkanker 5.434,31€       

15A037 020107029 Operatief verwijderen van tumor(en) tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker 7.762,79€       

15A040 020107032 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij 

borstkanker

803,65€          

15A041 020107033 Begeleiding bij de behandeling met chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, 

tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker

5.122,53€       

15A042 020107034 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren bij borstkanker 825,46€          

15A043 020107035 Toediening van chemotherapie bij niet uitgezaaide tumoren, tijdens een 

ziekenhuisopname bij borstkanker

4.012,04€       

15A046 020107039 Ondersteunende en verlichtende zorg met onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij 

borstkanker

1.501,43€       

15A047 020107040 Ondersteunende en verlichtende zorg met maximaal 5 dagbehandelingen en/of 

verpleegdagen bij borstkanker

2.600,12€       

15A048 020107041 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 2 

polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij 

borstkanker

1.332,58€       

15A049 020107042 Ondersteunende en verlichtende zorg met meer dan 28 dagbehandelingen en/of 

verpleegdagen bij borstkanker

21.764,69€    

15A050 020107043 Ondersteunende en verlichtende zorg met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of 

verpleegdagen bij borstkanker

7.936,16€       

15A051 020107045 Ondersteunende en verlichtende zorg met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand bij borstkanker

475,69€          

15B376 990004033 Borstverkleining door een plastisch chirurg 4.752,61€       

15B738 099799028 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van ader/ lymfklier/ 

lymfvat

205,04€          

15C187 029899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 860,18€          

15C190 029899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 430,67€          

15C822 140801002 Uitgebreide operatie borst bij een aandoening van de borst 2.737,64€       

15C823 140801003 Operatie aan de borst(en) bij een aandoening van de borst 844,84€          

15C824 140801004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de borst 1.665,37€       

15C825 140801006 Operatie borst(en) bij een aandoening van de borst 1.796,77€       

15C826 140801007 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van de borst 950,68€          

15C827 140801008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de borst 15.381,00€    

15C828 140801009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de 

borst

5.127,00€       

15C829 140801010 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van 

de borst

410,32€          

15C830 140801011 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 

en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van de borst

403,86€          

15C831 140801013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de borst 169,07€          

15C832 140801022 Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij een aandoening van de borst 2.122,54€       



15C989 182199028 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen 322,11€          

15C997 182199045 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten 275,74€          

15D124 219899020 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 

afstand en/of dagbehandeling bij de screening op erfelijke vormen van kanker

440,82€          

15D125 219899021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke vormen 

van kanker

233,46€          

15D142 990003004 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de internist 123,74€          

15D145 990003007 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de chirurg 120,17€          

15D156 990003019 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de 

radiotherapeut

271,08€          

15D157 990003020 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de radioloog 128,79€          

15D158 990003021 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de 

anesthesioloog

331,11€          

15D160 990004002 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de plastisch 

chirurg

127,72€          

15D161 990004004 Ziekenhuisopname i.v.m. plastische chirurgie 2.211,58€       

15D162 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de 

huid door een plastisch chirurg

590,81€          

15D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling 

tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie

326,34€          

15D164 990004009 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie 128,78€          

15D172 990004018 Een ingewikkelde en uitgebreide hersteloperatie van spieren/ pezen/ bloedvaten/ 

zenuwen of verwijderen huid- en vetoverschot van onderlichaam en opnieuw 

vormgeven van billen door een plastisch chirurg

12.002,89€    

15D175 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.736,94€       

15D176 990004022 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een 

plastisch chirurg

5.135,53€       

15D177 990004023 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 6.679,53€       

15D182 990004028 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 5.040,27€       

15D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.653,29€       

15D190 990004037 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 3.624,83€       

15D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.140,22€       

15D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.042,33€       

15D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 954,06€          

15D206 990004056 Hersteloperatie van de borst met prothese door een plastisch chirurg 4.065,85€       

15D209 990004059 Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 3.588,55€       

15D214 990004065 Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg 998,07€          

15D257 990061018 Consult/ raadpleging bij radiotherapie 349,32€          

15D260 990061029 Radiotherapie (bestraling), 1 tot 4 vervolgcontacten 359,75€          

15D261 990061030 Radiotherapie (bestraling), meer dan 4 vervolgcontacten 1.031,27€       

15D298 990062019 Wegsnijden of verwijderen van weefsel door een radioloog 1.109,47€       

15D299 990089006 Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij kanker 1.349,69€       

15D300 990089007 Ingewikkelde pijnbestrijding met een ziekenhuisopname bij pijn bij kanker 2.969,97€       

15D306 990089016 Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij kanker 1.288,08€       

15D315 990089034 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij kanker 851,08€          

15D316 990089035 Minder complexe pijnbestrijding met een ziekenhuisopname bij pijn bij kanker 3.281,28€       

15D322 990089050 Minder complexe pijnbestrijding bij zenuwpijn 804,94€          

15D323 990089051 Minder complexe pijnbestrijding met een ziekenhuisopname bij zenuwpijn 2.245,63€       

15D324 990089053 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn bij kanker 575,44€          

15D331 990089065 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij zenuwpijn 339,47€          

15D448 020107052 Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen bij borstkanker 1.213,46€       



15D449 020107053

Behandeling met hormonen bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij 

borstkanker

7.375,64€       

15D450 020107054 Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren bij borstkanker 362,48€          

15D451 020107055

Behandeling met hormonen bij niet-uitgezaaide tumoren tijdens een 

ziekenhuisopname bij borstkanker

4.657,06€       

15D898 020107047

Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken, tijdens een 

ziekenhuisopname bij borstkanker

6.980,41€       

15D899 020107048

Begeleiding bij de behandeling met medicijnen die de afweer versterken bij 

borstkanker

1.523,71€       

15E446 020107056

Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) tijdens een ziekenhuisopname 

bij borstkanker

8.081,14€       

15E447 020107057 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) bij Borstkanker 5.702,41€       

15E796 219899044

Ziekenhuisopname bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans 

geven op ziekte

2.663,40€       

15E797 219899046

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij screening op erfelijke risicofactoren die een 

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

773,10€          

15E798 219899047

Dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij 

screening op erfelijke risicofactoren met verhoogde kans op ziekte/bij screening op 

late effecten van behandeling kanker

893,71€          

15E799 219899048

3 tot 4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij 

screening op erfelijke risicofactoren met verhoogde kans op ziekte/screening op late 

effecten van behandeling kanker

645,61€          

15E800 219899049

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke 

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

effecten van behandeling van kanker

273,17€          

15E853 982017017

Hersteloperatie van de borst met behulp van eigen vetweefsel na een borstamputatie 

(deelname BREAST-studie)

8.512,37€       

15E858 990004076

Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor 

borstvergroting door een plastisch chirurg

5.172,37€       

15E859 990004077

Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een 

plastisch chirurg

4.546,29€       

15E878 990004078

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

plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog

4.342,53€       

15E879 990004079

Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een 

bloedvat door een radioloog

1.935,16€       


