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Tarief 2020
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Attentiepunt:

 €                   323 

Het kan zijn dat de specialist na het consult en de duplex oordeelt dat de spatader medisch noodzakelijk is. 

In dat geval valt de behandeling wel onder de basisverzekering en kunnen de kosten van de behandeling ten laste van uw eigen risico vallen !

Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

Voorhoofdslift endoscopisch 

Littekencorrectie groot 

Oorlelcorrectie 

Operatief verwijderen goedaardige afwijkingen in het gelaat 

Ooglidcorrectie 

Wenkbrauwlift midvoorhoofd/direkt 

Littekencorrectie klein 

Bijbetaling premium implantlens torisch per oog

Bijbetaling premium implantlens Symfony per oog

Oorschelpcorrectie onder narcose 

Niet verzekerde zorg 2020  

Omschrijving

Benigne tumoren curretage tot 5 stuks

Neuscorrectie onder narcose 

Benigne tumoren met stikstof tot 5- 10 stuks

Benigne tumoren met stikstof meer dan 10 stuks

Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap tijdens een andere ingreep

Correctie binnenste schaamlippen

Sterilisatie van de man

Hersteloperatie na sterilisatie van de man

Besnijdenis zonder medische indicatie

Oorschelpcorrectie onder lokaal anesthesie 

Middel Ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten

Neuscorrectie onder lokaal anesthesie 

Operatieve ingreep bij slaapstoornis

Benigne tumoren met stikstof tot 5 stuks

Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachten

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid

Flebectomie Muller uitgebreid

Bioptexcisie met hechting  > 1 in dezelfde behandeling per stuk

Coagulatie vasculaire laesie

Coagulatie vasculaire laesie > 1 in dezelfde behandeling per stuk

Botox hyperhidrosis zonder medische indicatie

Consult en duplex - diagnostiek flebologie wanneer aanvraag cosmetisch is

Scleroseren  - eerste behandeling per been binnen een jaar

Flebectomie Muller

Scleroseren  - tweede tot en met zesde behandeling per been binnen een jaar

Scleroseren - 7e of meer behandelingen binnen een jaar

Foam scleroseren

Bioptexcisie met hechting  

Benigne tumoren curretage tot 5- 10 stuks

Benigne tumoren curretage meer dan 10 stuks

Benigne tumor, excisie

Benigne tumoren excisie > 1 in dezelfde behandeling per stuk

Pigmentvlekken met stikstof tot 5 stuks

Pigmentvlekken met stikstof 5 tot 10 stuks

Pigmentvlekken met stikstof meer dan 10 stuks

Bolle moedervlek met shave 

Bolle moedervlek met shave> 1 in dezelfde behandeling per stuk

Vlakke moedervlek excisie met hechten

Vlakke moedervlek excisie met hechten > 1 in dezelfde behandeling per stuk

Müller na VNUS - vervolgbehandeling

Scleroseren na VNUS - vervolgbehandeling

Venaseal methode enkelzijdige behandeling

Venaseal methode dubbelzijdig in één zitting

Consult en duplex - diagnostiek flebologie wanneer aanvraag medisch noodzakelijk is

                                                                                 

Als u een aanvullende verzekering 

heeft afgesloten kan het zijn dat u de 

behandeling (deels) vergoed krijgt van 

uw zorgverzekeraar. Informeer hiervoor 

bij uw zorgverzekeraar. 


