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Declaratiecode Zorgproductcode Omschrijving Prijs 

15E726 99799046 Binnen de ader dichtmaken van 3 of meer 
stamvenen bij spataderen/chronische aandoening 
in de bloedvaten. 

€2300,- 

15E727 99799047 Binnen de ader dichtmaken van 2 of meer 
stamvenen bij spataderen/chronische aandoening 
in de bloedvaten. 

€1700,- 

15E728 99799048 Binnen de ader dichtmaken van 1 of meer 
stamvenen bij spataderen/chronische aandoening 
in de bloedvaten. 

€1300,- 

15E729 99799050 Poliklinisch via de huid verwijderen van een of 
meerdere aders bij spataderen/chronische 
oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten. 

€875,- 

15E730 99799051 Dichtspuiten ader(s) onder echogeleide bij 
spataderen/chronische oppervlakkige aandoening 
spataderen. 

€450,- 

15E731 99799052 Dichtspuiten aders(s) bij spataderen/chronische 
oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 

€450,- 

15E735 99799057 Poliklinische diagnostiek bij 
spataderen/chronische oppervlakkige aandoening 
aan de bloedvaten. 

€325,- 

15E736 99799058 Polikliniekbezoek(en) bij spataderen/chronische 
oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten 

€200,- 

15C557 119499041 Operatie bij aambeien/overige goedaardige 
aandoeningen van/rondom de anus. 

€1420,- 

15C558 119499046 Meer dan 1 minder ingewikkelde kijkoperatie voor 
onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal 
bij aambeien/overige goedaardige aandoeningen 
van/rondom de anus. 

€636,- 

15C559 119499047 Onderzoek of behandeling van het 
maagdarmkanaal bij aambeien/overige 
goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 

€500,- 

15C560 119499048 Onderzoek ( en) of behandeling tijdens een 
polikliniekbezoek of dagbehandeling bij 
aambeien/overige goedaardige aandoeningen 
van/rondom de anus 

€558,- 

15C561 119499049 Meer dan 4 polikliniekbezoeken of 
dagbehandelingen bij aambeien/overige 
goedaardige aandoeningen van/rondom de anus 

€594,- 

15C562 11499050 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 
onderzoeken bij aambeien/overige goedaardige 
aandoeningen van/rondom de anus 

€320,- 

15C563 119499051 1 tot 2 polikliniekbezoeken of meer dan 2 
onderzoeken bij aambeien/overige goedaardige 
aandoeningen van/rondom de anus 

€164,- 

199882 OVP Bijbetaling voor supplementaire endoveneuze 
behandeling vaatlijden stamvene onderste 
extremiteit (exclusie ClariVein, zie 199886) en 
hieraan gerelateerde zorg, op verzoek van patiënt. 

€1140,- 
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199883 OVP Bijbetaling voor supplementaire flebectomie 
volgens Müller of transilluminated aangedreven 
flebectomie en hieraan gerelateerde zorg, op 
verzoek van patiënt. 

€650,- 

199884 OVP Bijbetaling voor supplementaire (exclusief echogelei 
sclerocompressietherapie) en hieraan gerelateerde 
zorg, op verzoek van patiënt. 

€300 

199885 OVP Bijbetaling voor supplementaire echogeleide 
sclerocompressietherapie en hieraan gerelateerde 
zorg, op verzoek van patiënt. 

€450,- 

199886 OVP Bijbetaling voor supplementaire mechano-
chemische endoveneuze ablatiebehandeling 
(ClariVein) en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek 
patiënt. 

€1250,- 

 

 

Onverzekerde zorg 

Sclerocompressietherapie: 

Microconsult – Bij een microconsult kijken wij of de aders behandeld kunnen worden met 

sclerocompressietherapie. Dit microconsult is altijd gratis. 

 

De sclerocompressietherapie gaat vanaf €150,-. Dit is inclusief kous.  


