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Zorgproducten

Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief

15B243 149999072
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand

en/of meer dan 2 onderzoeken bij urineverlies/ verzakking 
€ 612,81

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

15B290 181105010
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand

en/of meer dan 2 onderzoeken en/of plaatsen van een spiraal bij een afwijking van de 
€ 723,99

15B291 181105012
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de

baarmoederhals 
€ 295,75

15B350 210301015
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in verband

met de voortplanting (vrouw) 
€ 292,79

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 
€ 651,38

15C245 40401016
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand gynaecologie bij een ziekte van

hormoonafgevende klieren/ organen 
€ 337,16

15C296 59899014
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op

afstand en/of dagbehandeling bij een seksuologische aandoening 
€ 648,74

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

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 
€ 416,66

15C831 140801013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de borst € 149,10

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

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 
€ 659,47

15C853 149399028
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de

menstruatiecyclus 
€ 307,06

15C855 149399031
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een

aandoening van de vrouwelijke organen 
€ 258,59

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

15C862 149399040
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke

organen in het bekken 
€ 275,03

15C864 149399043
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op

afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn 
€ 701,94

15C865 149399044
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op

afstand en/of dagbehandeling bij overgangsklachten 
€ 452,73

15C868 149399048
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van

baarmoeder/eierstok/ eileider 
€ 277,76

15C870 149399051
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij buikpijn waarvoor geen

gynaecologische oorzaak is gevonden 
€ 292,39

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

Onderzoeken zonder verwijzing

Artikelnummer Tarief

200 Consult 60 minuten 200,00€       

201 Telefonisch consult 100,00€       

Extra verpleegkundig consult bij overgangsconsulent of orthomoleculair therapeute

Artikelnummer Tarief

300 Consult 60 minuten 95,00€         

Aanvullende onderzoeken die buiten bovengenoemde tarieven / DBC's vallen

Artikelnummer Tarief

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

Thermografie

Artikelnummer Tarief

100 Eerste Borstudie (eerste vd Baseline) 235€             

101 Tweede Borstsudie (tweede vd baseline) 170€             

102 Verolg Borsstudie (vervolg op baseline) 185€             

103 325€             

104 450€             

Passantentarieven Ellesie Vrouwenkliniek

Tarievenlijst met ingang van 16-10-2020 (prijswijzigingen voorbehouden)

Omschrijving

Omschrijving

Volledig Lichaam

Hoofd, Borst Buik

Omschrijving

Omschrijving


