
Tarieven onderlinge dienstverlening andere ziekenhuizen bijgewerkt: 29-10-2018

prijzen gelden per 1 januari t/m 31 december 2018

Zorgproduct Omschrijving Totaal prijs

80001 Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).  €         141,34 

80021 Directe percutane arteriële punctie.  €         309,06 

80023 Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriële catheterisatie.  €         447,53 

80025 Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.  €         598,77 

80032 Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide.  €         109,91 

80040 Planigrafie algemeen.  €         153,79 

80047 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.  €         492,99 

80054 Verwijderen corpus alienum onder röntgengeleide.  €         229,83 

80057 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder röntgencontrole.  €         232,77 

80077 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.  €         193,63 

80080 Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.  €         116,36 

80097 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder MRI-controle.  €         458,99 

81002 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.  €            48,61 

81089 MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid.  €         322,50 

81092 MRI hersenen - met contrast.  €         325,68 

81093 MRI hersenen - standaard.  €         288,59 

81342 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.  €         175,58 

81370 Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).  €         109,65 

81670 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.  €         146,91 

82002 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.  €            44,94 

82042 CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.  €         170,92 

82070 Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.  €         103,25 

82202 Skeletvrije opname oogbol en/of localisatie corpus alienum in oog(kas).  €            62,20 

82211 Radiologisch onderzoek ductus naso-lacrimalis.  €         518,46 

82270 Echografie orbita inclusief oogbol.  €            73,83 

82402 Radiologisch onderzoek petrosum, mastoïd of deel ervan, een of meerdere projecties.  €            56,48 

82445 CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren.  €         265,13 

82490 MRI achterste schedelgroeve.  €         382,58 

82502 Partiele gebitsstatus.  €            59,86 

82505 Volledige gebitsstatus of panoramixopname.  €         126,99 

82602 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen.  €            55,00 

82711 Sialografie.  €         201,77 

82970 Echografie van de schildklier en/of hals.  €         102,40 

83002 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.  €            76,77 

83042 CT onderzoek van de wervelkolom.  €         172,44 

83102 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.  €            49,47 
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83190 MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.  €         272,42 

83202 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.  €            39,90 

83290 MRI thoracale wervelkolom.  €         283,94 

83302 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.  €            45,68 

83390 MRI lumbosacrale wervelkolom.  €         250,40 

83402 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.  €            49,34 

83615 Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT.  €         197,14 

84002 Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.  €            63,21 

84025 Flebografie van een arm inclusief de benodigde venapunctie.  €         325,58 

84042 CT onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.  €         175,75 

84070 Echografie van de bovenste extremiteiten.  €         102,32 

84090 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).  €         327,26 

84202 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.  €            49,22 

84213 Arthrografie schoudergewricht.  €         143,47 

84257 Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder röntgencontrole.  €         136,61 

84277 Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder echocontrole.  €         136,61 

84402 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.  €            43,21 

84413 Arthrografie elleboogsgewricht.  €         154,08 

84602 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.  €            43,18 

84613 Arhthrografie polsgewricht.  €         156,31 

84730 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.  €            53,49 

85000 Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.  €         106,86 

85002 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.  €            54,62 

85042 CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.  €         222,81 

85070 Echografie van het hart en/of de thorax.  €         124,21 

85091 MR mammografie.  €         337,21 

85093 MRI thorax(wand) en mediastinum (excl. mamma, zie 085091).  €         337,21 

85140 Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.  €         330,97 

85141 Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.  €         140,55 

85190 MRI-hart.  €         586,88 

85191 MRI-hart met dobutamine stress-test.  €         852,08 

85320 Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.  €         303,56 

85420 Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.  €         100,44 

85720 Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.  €         179,95 

86011 Laryngo- en/of bronchografie.  €         146,23 

86042 CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.  €         186,02 
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86202 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast.  €            49,81 

86802 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.  €            47,63 

86902 Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen (excl. mammografie - 3D, zie 086941).  €            95,82 

86909 Beoordeling specimina, mammatumor per operatieve zitting.  €            93,14 

86941 Mammografie - 3D (digitale borst tomosynthese, DBT).  €            90,22 

86957 Localisatie mammatumor.  €         425,62 

86970 Echografie van mamma.  €         112,57 

86978 Drainage mamma onder echogeleide.  €         120,90 

87002 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.  €            53,82 

87042 CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.  €         227,47 

87043 CT virtuele colonoscopie.  €         238,64 

87070 Echografie van de buikorganen.  €         121,60 

87078 Abcesdrainage met echografie.  €         260,81 

87091 MRI lever.  €         382,80 

87092 MRI prostaat.  €         382,80 

87096 MRI rectum.  €         382,80 

87097 MRI abdomen (excl. rectum, zie 087096).  €         382,80 

87098 Drainwissel na abcesdrainage.  €         686,91 

87111 Radiologisch onderzoek slokdarm.  €         174,04 

87211 Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.  €         160,99 

87258 Inbrengen maag- of duodenumsonde.  €         154,05 

87278 Percutane gastro- of jejunostomie, de verrichting omvat de punctie, catheterisatie en inbrengen van de catheter.  €      1.552,73 

87411 Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.  €         247,55 

87511 Radiologisch onderzoek dikke darm.  €         198,55 

87658 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met röntgen.  €         780,41 

87678 Drainageprocedure galblaas of galwegen, met echografie.  €         415,28 

87698 Drainwissel na galblaas- of galwegdrainage.  €         512,69 

87811 Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de foto’s.  €         361,77 

87913 Herniografie, met behulp van intraperitoneaal ingebrachte contrastvloeistof.  €            94,56 

88012 Radiologisch onderzoek urinewegen, intraveneus contrast inclusief eventuele latere en tomografische opnamen.  €         120,64 

88090 MRI bekken.  €         357,86 

88118 Antegrade pyleografie.  €         263,71 

88158 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met röntgen.  €         750,09 

88178 Nefrostomie bij afvloedbelemmering, met echografie.  €         536,85 

88198 Drainwissel na nefrostomie.  €         490,91 

88311 Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.  €         176,41 
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88425 Flebografie van spermatica.  €         550,42 

88470 Echografie van het scrotum.  €            98,08 

88511 Hystero-salpingografie.  €         296,73 

88770 Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het fluorescentiebeeld persoonlijk beoordeelt.  €            71,09 

88920 Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriën.  €         453,14 

89002 Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.  €            58,92 

89020 Radiologisch onderzoek arteriën van het been.  €         567,56 

89025 Flebografie van een been - inclusief de benodigde venapunctie.  €         316,73 

89042 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.  €         173,54 

89070 Echografie onderste extremiteit.  €         102,18 

89090 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).  €         280,01 

89125 Flebografie van het bekken.  €         307,21 

89142 CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.  €         203,12 

89202 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.  €            57,25 

89213 Arthrografie heupgewricht.  €         120,76 

89302 Radiologisch onderzoek bovenbeen.  €            43,13 

89402 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.  €            43,66 

89413 Arthrografie kniegewricht.  €         136,12 

89602 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.  €            46,73 

89879 Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden.  €            91,16 

33432 Occlusie Van Een Ongerupteerd  €      3.483,17 

33433 Occlusie Van Een Gerupteerd In  €      3.483,17 

80028 Niet-Electieve Embolisatie Van  €      1.087,15 

80058 Rf-Ablatie Aandoening  €      9.826,85 

80821 Percutane Transluminale Angiop  €         757,42 

80822 Percutane Transluminal Angiopl  €         812,07 

80827 Mechanische Trombectomie  €      3.858,37 

80828 Embolisatie Van Vaten.  €      1.207,22 

80829 Trombolyse Met Bijvoorbeeld Ur  €      1.917,67 

80830 Plaatsen Stent (Vasculair, Uri  €      2.658,99 

80930 Inbrengen Van Een Aorta Stentg  €         881,89 

81094 Functionele Mri (Fmri) - Herse  €         293,16 

81328 Neurovasculaire Coiling Cerebr  €      3.483,17 

81620 Arteria Carotis Communis En/Of  €         210,89 

81625 Vena Jugularis  €         199,95 

81720 Arteria Vertebralis.  €         210,89 
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83613 Myelografie.  €         226,26 

83620 Angiografie Ruggemergvaten  €         477,77 

84020 Arteria Brachialis.  €         199,95 

84120 Arteria Subclavia.  €         199,95 

85525 Vena Cava Superior.  €         143,78 

86520 Arteriae Bronchiales.  €         247,32 

86818 Fistulografie, Thoraxwand En M  €         226,26 

87018 Fistulografie Van De Buikwand,  €         282,89 

87048 Abcesdrainage Met Ct  €         344,70 

87063 Opspuiten Abcesdrain Met Contr  €         175,29 

87220 Arteria Coeliaca En Zijtakken.  €         203,60 

87420 Arteria Mesenterica Superior.  €         203,60 

87520 Arteria Mesenterica Inferior.  €         203,60 

87617 Galwegen Eventueel Galblaas Ti  €         387,05 

87618 Galwegen Eventueel Galblaas Do  €         217,15 

87625 Splenoportografie  €         430,81 

88011 Urinewegen, Retrograad Contras  €         112,34 

88120 Arteria Renalis, Ongeacht Aant  €         201,78 

88125 Vena Renalis  €         196,31 

88126 Percutane Transluminale Angiop  €         796,81 

88138 Split-Renine Test.  €         249,52 

88620 Arteria Uterina.  €         254,30 

88925 Vena Cava Inferior.  €         196,31 


