
KSYOS passantentarieven 2018
Producten            

Declaratiecode Prestatiecode Omschrijving Passantentarief 2018

15B603 79699010 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het oog of van oogspieren 189,00€                              

15A405 70601014 Consult op de polikliniek bij Glaucoom 189,00€                              

15A488 79799037 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking 189,00€                              

15C672 129999081 Consult op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 189,00€                              

15C506 109699021 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel 189,00€                              

15E318 99599011 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 189,00€                              

15C996 182199039 Consult op de polikliniek bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht 189,00€                              

15C660 129999065 Consult op de polikliniek bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 189,00€                              

15B014 120401010 Consult op de polikliniek bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers 189,00€                              

15C756 131999228 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen 189,00€                              

15B349 210301011 Consult op de polikliniek bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen 189,00€                              

39755 OVP Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie. 128,50€                              

39757 OVP BEOORDELING ECG, HOLTER, INSPANNINGSONDERZOEK E.D. 46,22€                                

39917 OVP
Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, 
zie 039918)

39,24€                                

39839 OVP Spirografische longfunctiebepaling 61,58€                                

39846 OVP BEOORDELING LONGFUNCTIEONDERZOEK VOOR DERDEN. 23,24€                                

39932 OVP Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie. 102,02€                              

39938 OVP Spirometrie, voor en na inspanning. 124,44€                              
39492 OVP Echografie van de buikorganen. 113,28€                              

39494 OVP Echografie van het hart. Kan niet in combinatie met code 39493 in rekening worden gebracht. 135,60€                              

039794 OVP Eenvoudige toon-audiometrie. 39,45€                                

39795 OVP Spraakaudiometrie, niet in combinatie met het aanpassen van een hoortoestel. 42,80€                                

39845 OVP
Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met 
ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.

180,18€                              

39844 OVP
Diagnostische (fiets)ergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de 
specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig onderzoek. 

141,43€                              


