
 

          Passantentarief 2016 
DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Totaalprijs 

131999102 Operatieve ingreep aan de knieband(en) bij Een 

aandoening van botspierstelsel of bindweefsel 

15B060 € 3.837.67 

131999104 Knieoperatie of implanteren van een knieprothese (Met 

verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of 

bindweefsel 

15B062 € 10.909,13 

131999147 Operatie aan knie en/of onderbeen bij Een aandoening 

van botspierstelsel of bindweefsel 

15C725 € 3.632,69 

131999165 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of 

dagbehandeling bij Beschadiging van het kniegewricht 

15B094 € 500,25 

131999194 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of 

polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / 

zenuwwortels / zenuwknopen 

15C741 € 376,29 

131999195 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of 

polikliniek bij Beschadiging van het kniegewricht 

15B113 € 405,09 

131999197 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of 

dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie 

15B114 € 491,45 

131999199 Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel 

of bindweefsel 

15C743 € 2.158,45 

131999215 Meer dan twee onderzoeken bij Beschadiging van 

het kniegewricht 

15B124 € 410,88 

131999217 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of 

polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie 

15B125 € 440,27 

131999228 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / 

zenuwwortels / zenuwknopen 

15C756 € 336,37 

131999230 Consult op de polikliniek bij Beschadiging van het 

kniegewricht 

15B131 € 336,21 

131999232 Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) 

in de knie 

15B132 € 410,88 

131999246 Consult op de polikliniek bij Artrose 

(gewrichtsslijtage) in de knie 

15B138 € 364,78 

131999251 Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel 

of bindweefsel 

15C763 € 1.780,94 

170901047 Operatie bij Een aangeboren afwijking van het 

botspierstelsel 

17C950 € 3.632,69 

170901048 Operatie bij Een aangeboren afwijking van het 

botspierstelsel 

15C951 € 1.937,73 

170901054 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of 

polikliniek en/of onderzoeken bij Een aangeboren 

afwijking van het botspierstelsel 

15C956 € 405,33 

170901055 Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking van 

het botspierstelsel 

15C957 € 214,38 

192001008 Verwijderen en opnieuw implanteren van knieprothesen bij 

Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische 

behandeling 

15B297 € 18.500,00 

192001017 Ingreep aan de knie (Behandeling of onderzoek op de 

polikliniek of dagbehandeling) bij Een complicatie als 

gevolg van chirurgische of medische behandeling 

15B305 € 531,46 

192001033 1 of 2 Consult op de polikliniek bij Een complicatie als 

gevolg van chirurgische of medische behandeling 

15B319 € 240,53 

219699005 
 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij de gevolgen van een eerdere 
medische behandeling 
 

15B353 
 

€ 244,78 

131999164 
 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of 
dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel 
 

 

15C732 
 

€ 504,59 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

131999214 
 

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van 
botspierstelsel 
 

15C750 
 

€ 359,41 

131999129 
 

 

Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig 
fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een 
ziekte van botspierstelsel 
 

15C717 
 

€ 437,33 

170901053 
 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of 
dagbehandeling bij een aangeboren afwijking botspierstelsel 
 

15C955 
 

€ 193,38 

131999004 
 

Verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij een 
ziekte van botspierstelsel 
 

15C673 
 

€ 1.627,28 

990356055 
 

Matig ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of 
andere aandoening (bij kind) 
 

15E434 
 

€ 2.031,13 

990356056 
 

Matig ingewikkelde operatie tijdens een ziekenhuisopname bij 
een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 
 

15E435 
 

€ 6.705,36 

990356059 
 

Laag ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of 
andere aandoening (bij kind) 
 

15E436 
 

€ 1.819,56 

990356073 
 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een 
aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 
 

15E443 
 

€ 497,64 

990356076 
 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking of 
andere aandoening (bij kind) 
 

15E445 
 

 

€ 240.65 

131999095 
 

Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een 
beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 
 

15B057 
 

€ 1.082,79  

131999234 
 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup 
 

15B133 
 

€ 213,72 

131999216 
 

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij 
slijtage van gewricht 
 

15C751 
 

€ 362,23 



 
 

DBC-zorgproductcode DBC-zorgproduct 

consumentenomschrijving 

Declaratiecode Totaalprijs 

131999102 Operatieve ingreep aan de knieband(en) bij 

Een aandoening van botspierstelsel of 

bindweefsel 

15B060 € 3.595.56 

131999104 Knieoperatie of implanteren van een 

knieprothese (Met verpleegligdagen) bij Een 

aandoening van botspierstelsel of 

bindweefsel 

15B062 € 10.909.13 

131999147 Operatie aan knie en/of onderbeen bij Een 

aandoening van botspierstelsel of 

bindweefsel 

15C725 € 3.208,11 

131999165 Onderzoek of behandeling op de polikliniek 

of dagbehandeling bij Beschadiging van het 

kniegewricht 

15B094 € 457,34 

131999194 Meer dan twee bezoeken aan 

dagbehandeling of polikliniek bij Een 

aandoening van zenuwen / zenuwwortels / 

zenuwknopen 

15C741 € 376,29 

131999195 Meer dan twee bezoeken aan 

dagbehandeling of polikliniek bij 

Beschadiging van het kniegewricht 

15B113 € 405,09 

131999197 Onderzoek of behandeling op de polikliniek 

of dagbehandeling bij Artrose 

(gewrichtsslijtage) in de knie 

15B114 € 439,47 

131999199 Knieoperatie bij Een aandoening van 

botspierstelsel of bindweefsel 

15C743 € 2.107,22 

131999215 Meer dan twee onderzoeken bij 

Beschadiging van het kniegewricht 

15B124 € 376,05 

131999217 Meer dan twee bezoeken aan 

dagbehandeling of polikliniek bij Artrose 

(gewrichtsslijtage) in de knie 

15B125 € 352,82 

131999228 Consult op de polikliniek bij Een aandoening 

van zenuwen / zenuwwortels / 

zenuwknopen 

15C756 € 336,37 

131999230 Consult op de polikliniek bij Beschadiging 

van het kniegewricht 

15B131 € 336,21 

131999232 Meer dan twee onderzoeken bij Artrose 

(gewrichtsslijtage) in de knie 

15B132 € 376,05 

131999246 Consult op de polikliniek bij Artrose 

(gewrichtsslijtage) in de knie 

15B138 € 364,78 

131999251 Knieoperatie bij Een aandoening van 

botspierstelsel of bindweefsel 

15C763 € 1.314,15 

170901047 Operatie bij Een aangeboren afwijking van 

het botspierstelsel 

17C950 € 3.208,11 

170901048 Operatie bij Een aangeboren afwijking van 

het botspierstelsel 

15C951 € 1.796.39 

170901054 Meer dan twee bezoeken aan 

dagbehandeling of polikliniek en/of 

onderzoeken bij Een aangeboren afwijking 

van het botspierstelsel 

15C956 € 405,33 

170901055 Consult op de polikliniek bij Een aangeboren 

afwijking van het botspierstelsel 

15C957 € 161,83 

192001008 Verwijderen en opnieuw implanteren van 

knieprothesen bij Een complicatie als gevolg 

van chirurgische of medische behandeling 

15B297 € 18.500,00 

192001017 Ingreep aan de knie (Behandeling of 

onderzoek op de polikliniek of 

dagbehandeling) bij Een complicatie als 

gevolg van chirurgische of medische 

behandeling 

15B305 € 492,65 

192001033 Consult op de polikliniek bij Een complicatie 

als gevolg van chirurgische of medische 

behandeling 

15B319 € 240,53 

219699005 
 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij de gevolgen van 
een eerdere medische behandeling 
 

15B353 
 

€ 244,78 

131999164 
 

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een 
polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een 
ziekte van botspierstelsel 
 

 

15C732 
 

€ 504,59 
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990356073 
 

Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij 
een aangeboren afwijking of andere 
aandoening (bij kind) 
 

15E443 
 

€ 497,64 

990356076 
 

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren 
afwijking of andere aandoening (bij kind) 
 

15E445 
 
 

€ 240.65 

 


