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Dit zijn de tarieven bij het Martini Ziekenhuis voor onverzekerde zorg.
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Declaratiecode Zorgproduc

t

Omschrijving Tarief 

119027 OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek CBR voor rekening van de te keuren persoon (houder resp. aanvrager rijbewijs) omvat 15 min 

patiëntgeb. tijd en 15 min indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).

88,97€                

119028 OVPXXXXXX Rijbewijs: rapporten op verzoek politie, voor rekening van centraal bureau rijvaardigheidsbewijzen (CBR) omvat 15 min. 

patiëntgebonden tijd en 15 min. indirecte tijd (inlezen en rapport schrijven).

88,97€                

119029 OVPXXXXXX Rijbewijs:rapport op verzoek CBR voor rekening te keuren houder/aanvrager rijbewijs, toeslag icm 119027, per 15 min extra 

direc.pat.geb tijd of (met voorw.) per 15 min extra indir.tijd,max.2 toeslag.

44,48€                

15B377 990004061 Hersteloperatie van afwijkende stand van de oogleden door een plastisch chirurg 1.553,80€           

17A321 60607003 Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis 3.442,27€           

17B343 210301002 Sterilisatie van de man 499,94€              

17B345 210301005 Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap 1.917,37€           

17B376 990004033 Borstverkleining door een plastisch chirurg 6.250,31€           

17B536 60301006 Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door 

een ziekte van het zenuwstelsel

475,54€              

17B537 60301007 Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het 

zenuwstelsel

717,51€              

17C189 29899006 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid 338,00€              

17C190 29899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid 576,80€              

17C195 29899013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid 187,59€              

17C841 149399012 Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken (schaamlipcorrectie) 1.758,05€           

17D182 990004028 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 5.603,78€           

17D188 990004035 Facelift door een plastisch chirurg 5.493,90€           

17D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 3.406,22€           

17D191 990004038 Buikwand hersteloperatie door een plastisch chirurg 8.352,12€           

17D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.607,28€           

17D199 990004046 Grote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 5.186,21€           

17D200 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg 894,86€              

17D201 990004048 Beperkte hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 3.406,22€           

17D209 990004059 Middelgrote hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 4.505,00€           

17D213 990004064 Hersteloperatie van een hangend ooglid of wenkbrauw door een plastisch chirurg 1.175,70€           

17D217 990004075 Beperkte hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg 3.586,58€           

17E309 79999017 Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 949,89€              

17E356 990004069 Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid/ besnijdenis door een plastisch chirurg 1.758,05€           

17E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 972,42€              

17E359 990004073 Correctie van het oorskelet door een plastisch chirurg 3.235,91€           

17E729 99799050 Via de huid verwijderen van een of meerdere aders bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 681,25€              

17E730 99799051 Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 456,00€              

17E731 99799052 Dichtspuiten ader(s) bij spataderen/ chronische oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 420,80€              

17E858 990004076 Vervangen van borstprothese of opnieuw plaatsen van dezelfde borstprothese voor borstvergroting door een plastisch chirurg 7.216,06€           

17E878 990004078 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een 

radioloog

7.786,79€           

17E879 990004079 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 6.823,93€           

199871 OVPXXXXXX Plaatsing multifocale in plaats van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt, meerkosten (per oog). 988,90€              

199872 OVPXXXXXX Plaatsing monofocaal torische in plaats van monofocale kunststof lens op verzoek patiënt, meerkosten (per oog). 549,39€              

199883 OVPXXXXXX Supplementaire flebectomie volgens Muller of transilluminated aangedreven flebectomie en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek 

patiënt.

164,82€              

199884 OVPXXXXXX Supplementaire sclerocompressietherapie (exclusief echogeleide sclerocompressietherapie) en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek 

patiënt.

164,82€              

199885 OVPXXXXXX Supplementaire echogeleide sclerocompressietherapie en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt. 164,82€              

199905 OVPXXXXXX Plaatsen nieuwe mammaprothese op verzoek van patiënt en hieraan gerelateerde zorg, nadat oude prothese op medische indicatie 

verwijderd is.

604,33€              

199906 OVPXXXXXX Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep tijdens een sectio caesarea. 499,94€              
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