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15B376 990004033  € 5.051,27          Borstverkleining door een plastisch chirurg
15B377 990004061  € 1.530,24          Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg
15B435 069499048  € 180,57             1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom
15D096 199299089  € 4.247,92          Operatie aan de hand tijdens een ziekenhuisopname bij letsel
15D097 199299090  € 4.299,79          Operatie aan de hand bij letsel
15D161 990004004  € 2.664,12          Ziekenhuisopname i.v.m. plastische chirurgie
15D162 990004006  € 800,30             Meer dan 3 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg
15D163 990004007  € 460,64             2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie
15D164 990004009  € 218,89             1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie
15D169 990004015  € 6.043,83          Uitgebreide operatie door een plastisch chirurg
15D173 990004019  € 9.547,63          Aanhechting van arm/been of groot herstel van spieren/ pezen/ bloedvaten/ zenuwen door een plastisch chirurg
15D175 990004021  € 2.754,41          Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D176 990004022  € 8.722,33          Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D177 990004023  € 9.181,39          Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg
15D182 990004028  € 7.536,29          Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg
15D187 990004034  € 3.965,33          Meerdere hersteloperaties van een pees aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D189 990004036  € 1.876,04          Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D190 990004037  € 5.724,94          Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D191 990004038  € 5.698,59          Buikwand hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D192 990004039  € 3.978,61          Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D193 990004040  € 4.410,00          Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg
15D194 990004041  € 1.704,72          Hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D195 990004042  € 1.807,19          Middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D198 990004045  € 3.346,63          Hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D199 990004046  € 4.848,26          Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg
15D200 990004047  € 1.322,04          Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg
15D201 990004048  € 4.646,74          Beperkte hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg
15D202 990004049  € 2.099,45          Middel grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D203 990004052  € 673,33             Beperkte ingreep door een plastisch chirurg
15D205 990004054  € 4.284,67          Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D207 990004057  € 2.296,99          Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D208 990004058  € 2.677,90          Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg
15D209 990004059  € 4.436,51          Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg
15D210 990004060  € 983,92             Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen door een plastisch chirurg
15D211 990004062  € 2.700,59          Hersteloperatie van de geslachtsdelen door een plastisch chirurg
15D212 990004063  € 984,02             Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg
15D213 990004064  € 1.312,92          Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg
15D214 990004065  € 1.947,96          Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg
15D215 990004066  € 664,06             Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg
15E304 069499006  € 981,61             Operatieve ingreep bij carpaaltunnelsyndroom
15E355 990004050  € 5.237,45          Grote hersteloperatie van de neus door een plastisch chirurg
15E357 990004071  € 800,29             Operatieve ingreep i.v.m. carpaaltunnelsyndroom door een plastisch chirurg
15E358 990004072  € 1.231,60          Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg
15E359 990004073  € 2.316,76          Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg
15E858 990004076  € 5.298,55          Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor borstvergroting door een plastisch chirurg
15E859 990004077  € 4.645,57          Verwijderen van borstprothese die was ingebracht voor borstvergroting door een plastisch chirurg
15E879 990004079  € 2.523,90          Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog
15E922 990004080  € 4.198,28          Hersteloperatie van de borst of verwijderen/vervangen van borstprothese na hersteloperatie door een plastisch chirurg


