
Versie: 25-11-2021

Zorgproducten

E11
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C245
40401016

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand gynaecologie bij een ziekte van

hormoonafgevende klieren/ organen 337,16€         

15C239 40401002 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij gynaecologie bij een ziekte van een hormoonafgevende klier 639,23€         

15C242
40401007

Ziekenhuisopname(s) en/of dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een hormoonafgevende

klier 651,38€         

F11
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

14B194 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 340,70€         

14D607 972804040 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid 740,93€         

14D606 972804039 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde vruchtbaarheid 862,09€         

14B180 972804018 Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid 2.337,11€      

G11
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C853 149399028 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus 307,06€         

15E775 149399062 Onderhuids inbrengen van een hormonenstaafje bij een stoornis van de menstruatiecyclus 654,39€         

15C842 149399013 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus 705,61€         

15C863 149399042 Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus 1.632,11€      

15C845 149399016 Kijkoperatie bij een stoornis van de menstruatiecyclus 2.749,50€      

G12
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C862 149399040 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 275,03€         

15C849 149399022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 659,47€         

15C841 149399012 Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 1.499,85€      

15C852 149399026 Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 3.102,49€      

G13
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C862 149399040 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 275,03€         

15C849
149399022

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken
659,47€         

15C841 149399012 Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 1.499,85€      

15C852 149399026 Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 3.102,49€      

Passantentarieven Ellesie Vrouwenkliniek
Tarievenlijst met ingang van 23-10-2021 (prijswijzigingen voorbehouden)

Endocrinologie in de gynaecologie

Oriënterend fertiliteitsonderzoek / basale behandeling vrouw

Cyclusstoornis (benigne- of geen afwijking, inclusief postmenopauzaal bloedverlies)

Fluor vaginalis - afwijkende afscheiding

Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken - Pelvic Inflammatory Disease



G14
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C870 149399051 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden 292,39€         

15C864 149399043 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn 701,94€         

15E412 149399058 Operatie bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden 2.280,12€      

G15
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C868 149399048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 277,76€         

15C858
149399035

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 
779,29€         

15C846 149399019 Ingrepen bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 1.306,13€      

15C872 149399055 Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 2.480,11€      

15C861 149399038 Kijkoperatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 3.118,39€      

G16
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C868 149399048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 277,76€         

15C858
149399035

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 
779,29€         

15C872 149399055 Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 2.480,11€      

15C861 149399038 Kijkoperatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 3.118,39€      

G17
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C868 149399048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 277,76€         

15C858
149399035

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 
779,29€         

15C872 149399055 Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 2.480,11€      

15C861 149399038 Kijkoperatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 3.118,39€      

G18
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15B350 210301015 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw) 292,79€         

15B344 210301004 Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap 548,43€         

15B347
210301008

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplanting

(vrouw) 843,61€         

G19
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15B291 181105012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals 295,75€         

15B284 181105003 Kleine operatie bij een afwijking van de baarmoederhals 1.381,05€      

15B286 181105006 Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals 1.455,99€      

Buikpijn zonder gynaecologische oorzaak

Uterus myomatosus

Benigne adnexafwijking

Endometriose

Anticonceptie

Cervixafwijking incl. afwijkende cervixcytologie



G20
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C299 59899023 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische aandoening 275,39€         

15C296 59899014 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksuologische aandoening 623,76€         

15C295 59899010 Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologische aandoening 1.917,89€      

G22
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C299 59899023 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische aandoening 275,39€         

15C296 59899014 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een seksuologische aandoening 623,76€         

15C295 59899010 Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologische aandoening 1.917,89€      

G23
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C862 149399040 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 275,03€         

15C849
149399022

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken
659,47€         

15C839 149399010 Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 850,63€         

15C841 149399012 Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 1.499,85€      

15C852 149399026 Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken 3.102,49€      

G24
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C871 149399053 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgangsklachten 260,90€         

15C865 149399044 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij overgangsklachten 452,73€         

15C856 149399033 Behandeling bij overgangsklachten bij overgangsklachten 1.489,57€      

G25
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15B245 149999076 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 235,02€         

15B243 149999072 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij urineverlies/ verzakking 612,81€         

15B236 149999062 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij urineverlies/ verzakking 705,60€         

G27
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15D125 219899021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke vormen van kanker 261,87€         

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 510,84€         

15D120 219899015 Onderzoek naar familiaire tumoren bij de screening op erfelijke vormen van kanker 1.332,89€      

G28
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C855 149399031 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen 258,59€         

Seksuele problematiek

Psychosomatisch te behandelen gynaecologische klachten

Vulvaire en vaginale afwijkingen

Climacteriële problematiek - Overgangsklachten - Menopauze

Urineverlies / Verzakking

Screening familiaire tumoren

Gynaecologisch adviesconsult



G29
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15B350 210301015 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw) 292,79€         

15B347
210301008

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplanting

(vrouw) 843,61€         

G30
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

15C853 149399028 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus 307,06€         

15C842 149399013 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus 705,61€         

15C863 149399042 Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus 1.632,11€      

15C845 149399016 Kijkoperatie bij een stoornis van de menstruatiecyclus 2.749,50€      

Vaginale echo op verzoek 1ste lijn
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving  Tarief 

OVP 039492 Echografie van de buikorganen /ozp Eerstelijns Diagnostiek - medisch specialist  behand. en diagn. 125,00€         

Artikelnummer  Tarief 

Consult 60 minuten 95,00€           

Artikelnummer  Tarief 

 zie link Biovis Darmonderzoek of urinemetabolietentest/ oestrogeendominantietest via Biovis, facturatie via Biovis

Omschrijving

Omschrijving

Preconceptioneel advies 

Premenstrueel syndroom (PMS)

Aanvullende onderzoeken die buiten bovengenoemde tarieven / DBC's vallen

Extra verpleegkundig consult bij overgangs- of  leefstijlconsulente


