
                                              VROUW & KLINIEKEN         

PASSANTENTARIEVEN 2023 

Omschrijving consument   
Zorgproduct 
code 

Declaratie 
code onze prijs 2023 

Consult op de polikliniek bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en) E11 40401016 15C245 € 350,00 

Meer dan twee bezoeken aan (poli)kliniek / dagbehandeling / onderzoeken bij Een aandoening van 
endocriene (hormoonafgevende) klier(en) E11 40401007 15C242 € 650,00 

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van endocriene 
(hormoonafgevende) klier(en) E11 40401002 15C239 € 650,00 

Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid F11 972804034 14B194 € 350,00 

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde 
vruchtbaarheid F11 972804040 14D607 € 650,00 

Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid man F12 972804020 14B181 € 330,00 

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde 
vruchtbaarheid man F12 972804011 14B175 € 460,00 

Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid F21 972804031 14B192 € 750,00 

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid F21 972804039 14D606 € 750,00 

Consult op de polikliniek bij Stoornissen van de menstruatiecyclus G11/G30 149399028 15C853 € 330,00 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Stoornissen van de menstruatiecyclus G11/G30 149399013 15C842 € 630,00 

Behandeling bij Stoornissen van de menstruatiecyclus G11/G30 149399005 15C835 € 650,00 

Consult op de polikliniek bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken G12/G23 149399040 15C862 € 320,00 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in 
het bekken G12/G23 149399022 15C849 € 550,00 

Consult op de polikliniek bij Buikpijn G14 149399051 15C870 € 330,00 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn G14 149399043 15C864 € 650,00 

Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders G15/G16/G17 149399048 15C868 € 330,00 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan baarmoeder / 
eierstokken / eileiders G15/G16/G17 149399035 15C858 € 650,00 



Consult op de polikliniek bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen G18 210301015 15B350 € 330,00 

Plaatsen van een spiraal bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen G18 210301004 15B344 € 330,00 

Consult op de polikliniek bij Een afwijking van de baarmoederhals G19 181105012 15B291 € 330,00 

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een afwijking van de 
baarmoederhals G19 181105010 15B290 € 530,00 

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een afwijking van de baarmoederhals G19 181105007 15B287 € 550,00 

Consult op de polikliniek door een gynaecoloog bij Een psychische stoornis G20/G22 59899023 15C299 € 330,00 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling door een gynaecoloog bij Een psychische 
stoornis G20/G22 59899014 15C296 € 560,00 

Consult op de polikliniek bij Overgangsklachten G24 149399053 15C871 € 330,00 

Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Overgangsklachten G24 149399044 15C865 € 540,00 

Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten G25 149999076 15B245 € 290,00 

Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij 
Bekkenbodemklachten G25 149999072 15B243 € 510,00 

Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten G25 149999062 15B236 € 540,00 

Consult op de polikliniek bij Een aandoening van vrouwelijke organen G28 149399031 15C855 € 330,00 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij baarmoederkanker M14 20108136 15B962 € 290,00 

Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid F21 972804036 14D227 € 280,00 

1 of 2 polikliniekbezoeken voor advies bij zwangerschap Z11 159999030 15E416 € 290,00 

 


