
PASSANTENTARIEVEN HYPERBAAR GENEESKUNDIG CENTRUM

Deze prijslijst is van toepassing, indien u :
1. geen (geldige) zorgverzekering heeft;
2. verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee het Hyperbaar Geneeskundig Centrum geen contract heeft afgesloten.

Het merendeel van de behandelingen die het Hyperbaar Geneeskundig Centrum uitvoert, zijn opgenomen in onze prijslijst.
Indien ons centrum daadwerkelijk ook andere behandelingen uitvoert, zullen de prijzen alsnog worden toegevoegd.
Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele drukfouten.

De gepresenteerde prijzen zijn geldig voor behandelingen gestart vanaf 01-01-2014. Indien de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de landelijk vastgestelde tarieven wijzigt, dan zal een nieuwe prijslijst samengesteld worden.
Deze zullen wij in dat geval zo spoedig mogelijk publiceren.

Zorgproduct Declaratiecode Omschrijving Prijs totaal 
129999065 15C660 Consult op de polikliniek bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1,165.76€                       
129999089 15D637 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1,530.13€                       
129999062 15E342 Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 1,557.34€                       
129999061 15E341 Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 2,029.91€                       

199299028 15D058 Consult op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerd letsel 1,140.34€                       
199299012 15D046 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader gespecificeerd letsel 1,681.07€                       

099699083 15B726 Consult op de polikliniek bij Diabetische voet 1,161.54€                       
099699046 15C433 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van slagaders of haarvaten 1,727.42€                       
099699048 15C435 Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten 1,768.42€                       
099699039 15A654 Consult op de polikliniek bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 1,160.98€                       
099699010 15A629 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 1,728.93€                       
099699012 15A631 Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing) 2,023.93€                       
099699019 15B712 Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Diabetische voet 2,347.93€                       
099699078 15C454 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van slagaders of haarvaten 1,161.47€                       
099699018 15B711 Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij Diabetische voet 2,227.11€                       
099699035 15B718 Een tot twee behandelingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetische voet 1,293.61€                       
099699036 15B719 Meer dan twee behandelingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetische voet 2,213.31€                       
099699059 15B721 Operatie bij Diabetische voet 2,668.51€                       
099699063 15B723 Botoperatie(s) of amputatie(s) bij Diabetische voet 2,823.05€                       

131999228 15C756 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 1,118.66€                       
131999175 15C736 Botoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 2,550.42€                       
131999164 15C732 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 2,528.48€                       
29399019 15C164 Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen 1,169.15€                       
20117019 15C007 Consult op de polikliniek bij Een kwaadaardige tumor 1,176.44€                       
29999011 15C204 Consult op de polikliniek bij Een niet nader omschreven tumor 1,173.91€                       
039995 ovpxxxxxx Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie 173.09€                          


