
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 01-01-2016. 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.

declaratiecode zorgproduct tarief Omschrijving
039995 OVPXXXXXX 200,68€                  Behandeling met hyperbare zuurstof per zitting per patient, al dan niet in groepsverband, inclusief medisch specialistische supervisie.
15A629 099699010 1.011,00€               Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aderverkalking
15A631 099699012 1.410,00€               Onderzoek in het vatenlaboratorium bij aderverkalking
15A654 099699039 249,98€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij aderverkalking
15B711 099699018 1.646,00€               Onderzoek in het vatenlaboratorium bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)
15B712 099699019 1.769,00€               Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)
15B718 099699035 382,61€                  Een tot 2 behandelingen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)
15B719 099699036 1.698,00€               Meer dan 2 behandelingen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)
15B721 099699059 1.915,00€               Operatie bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)
15B723 099699063 2.031,00€               Amputatie bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)
15B726 099699083 250,54€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)
15C007 020117019 265,44€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij een kwaadaardig gezwel
15C164 029399019 258,15€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen
15C204 029999011 262,91€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel gezwel
15C433 099699046 816,42€                  Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van slagaders of haarvaten
15C435 099699048 857,42€                  Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van slagaders of haarvaten
15C454 099699078 250,47€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten
15C660 129999065 254,76€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C732 131999164 2.013,00€               Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel
15C736 131999175 1.946,00€               Operatie bot bij een ziekte van botspierstelsel
15C756 131999228 207,66€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel
15D637 129999089 619,13€                  Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15E341 129999061 1.271,00€               Meervoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15E342 129999062 646,34€                  Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
17A629 099699010 1.011,00€               Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aderverkalking
17B721 099699059 1.915,00€               Operatie bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte)
17C433 099699046 816,42€                  Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van slagaders of haarvaten
17C660 129999065 254,76€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
17C732 131999164 2.013,00€               Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel
17D637 129999089 619,13€                  Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15E789 199299120 229,34€                  1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel
15E788 199299119 770,07€                  Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een letsel


