
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 

15A249 029499005 Lichttherapie bij huidkanker of voortekenen 

daarvan 
 1.526,00 

15A259 029499016 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij 
huidkanker of voortekenen daarvan 

 1.107,00 

15A262 029499019 Diagnostisch onderzoek bij huidkanker of 
voortekenen daarvan 

 582,00 

15A263 029499020 Lasertherapie bij huidkanker of voortekenen 
daarvan 

 730,00 

15A264 029499021 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of 
voortekenen daarvan 

 673,00 

15A270 029499027 Fotodynamische therapie (vorm van 
lichttherapie) bij huidkanker of voortekenen 
daarvan 

 1.154,00 

15A277 029499034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 

dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen 
daarvan 

 385,00 

15A280 029499039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of 
voortekenen daarvan 

 240,00 

15B014 120401010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een 
huidaandoening met bultjes en schilfers 

 255,00 

15B728 099799009 Behandeling van een open been met een tot vijf 
polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ 
lymfklier/ lymfvat met open been 

 595,00 

15B729 099799010 Behandeling van een open been met meer dan 
vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ 
lymfklier/ lymfvat met open been 

 1.274,00 

15B731 099799019 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 

polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 
dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ 
lymfklier/ lymfvat 

 578,00 

15B738 099799028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van 

ader/ lymfklier/ lymfvat 
 220,00 

15B874 129999054 Behandeling van een open been met meer dan 
vijf polikliniekbezoeken bij een open been 

 1.438,00 

15B875 129999055 Behandeling van een open been met een tot 
maximaal vijf polikliniekbezoeken bij een open 
been 

 690,00 

15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare 
aandoening (SOA) 

 431,00 



15C187 029899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij 

een goedaardig gezwel van de huid 
 904,00 

15C188 029899005 Meer dan een operatie huid en/of weke delen 
en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid 

 1.384,00 

15C190 029899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een 
goedaardig gezwel van de huid 

 587,00 

15C191 029899008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een 
goedaardig gezwel van de huid 

 1.211,00 

15C194 029899011 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 
dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van 

de huid 

 378,00 

15C195 029899013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig 
gezwel van de huid 

 232,00 

15C611 120201010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een 
huidaandoening met blaren 

 209,00 

15C618 120301010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of 
eczeem 

 237,00 

15C625 120701017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 
dagbehandelingen bij een aandoening van 
talgklieren/ zweetklieren 

 416,00 

15C626 120701018 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening 
van talgklieren/ zweetklieren 

 222,00 

15C652 129999049 Operatie huid en/of weke delen bij een open 
been/ doorligwond/ aandoening van huid of 
onderhuids bindweefsel 

 1.059,00 

15C658 129999063 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ 
aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 

 622,00 

15C660 129999065 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ 
doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 

bindweefsel 

 219,00 

15C664 129999070 Operatie bij verdenking op huidziekte/ geen 

huidziekte 
 902,00 

15C672 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op 
huidziekte/ geen huidziekte 

 224,00 

15D036 199199015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade 
door een uitwendige oorzaak 

 274,00 

15D624 120201013 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer 
polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met 
blaren 

 908,00 



15D625 120201014 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 

2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening 
met blaren 

 503,00 

15D628 120301015 Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem  1.515,00 

15D629 120401013 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer 
polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met 
bultjes en schilfers 

 810,00 

15D630 120401014 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 
2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening 
met bultjes en schilfers 

 463,00 

15D631 120401015 Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes 

en schilfers 
 1.638,00 

15D632 129999084 Lichttherapie bij Een pigmentstoornis  1.724,00 

15D633 129999085 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer 
polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 

 601,00 

15D634 129999086 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 
2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis 

 563,00 

15D635 129999087 Lichttherapie bij een open been/ doorligwond/ 

aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 
 1.359,00 

15D636 129999088 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer 
polikliniekbezoeken bij een open been/ 
doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids 
bindweefsel 

 796,00 

15D637 129999089 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 

2 polikliniekbezoeken bij een open been/ 

doorligwond/ aandoening van huid en/of 
onderhuids bindweefsel 

 491,00 

15D638 129999090 Lichttherapie bij verdenking op huidziekte/ geen 
huidziekte 

 1.481,00 

15D639 129999091 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer 
polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ 

geen huidziekte 

 678,00 

15D640 129999092 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 
2 polikliniekbezoeken bij verdenking op 
huidziekte/ geen huidziekte 

 546,00 

15E331 120201007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een 
huidaandoening met blaren 

 560,00 

15E332 120201008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een 

huidaandoening met blaren 
 970,00 

15E333 120301007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij 
huidontsteking of eczeem 

 548,00 

15E334 120301008 Meervoudige ingreep aan de huid bij 
huidontsteking of eczeem 

 942,00 

15E335 120701014 Meervoudige ingreep aan de huid bij een 

aandoening van talgklieren/ zweetklieren 
 992,00 

15E336 120701015 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een 
aandoening van talgklieren/ zweetklieren 

 530,00 



15E337 120701023 Meervoudige ingreep aan de huid bij een ziekte 

van de nagels/ het haar 
 934,00 

15E338 120701024 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een ziekte 
van de nagels/ het haar 

 577,00 

15E339 129999036 Meervoudige ingreep aan de huid bij een 
pigmentstoornis 

 744,00 

15E340 129999037 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een 
pigmentstoornis 

 541,00 

15E341 129999061 Meervoudige ingreep aan de huid bij een open 
been/ doorligwond/ aandoening van huid of 
onderhuids bindweefsel 

 1.162,00 

15E342 129999062 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open 
been/ doorligwond/ aandoening van huid of 

onderhuids bindweefsel 

 602,00 

15E343 129999077 Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking 
op huidziekte/ geen huidziekte 

 1.211,00 

15E344 129999078 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking 
op huidziekte/ geen huidziekte 

 599,00 

15E352 199199011 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke 
schade door een uitwendige oorzaak 

 592,00 

15E353 199199012 Meervoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke 
schade door een uitwendige oorzaak 

 1.063,00 

 


