
Passantentarieven Gender Kliniek
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarief 2023

14B181 972804020 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid man 339,03€        

14B194 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 331,15€        

15C902 149899004 Uitgebreide operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 5.706,16€     

15C903 149899005 Inbrengen of vervangen van een penisprothese bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen of incongruentie genderidentiteit 13.702,11€  

15C910 149899013 Open operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 3.410,30€     

15D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 448,73€        

15D164 990004009 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand i.v.m. plastische chirurgie 204,08€        

15D177 990004023 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 7.975,37€     

15D182 990004028 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 9.500,00€     

15D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.381,35€     

15D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.957,21€     

15D197 990004044 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 7.210,72€     

15D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 1.084,33€     

15D214 990004065 Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg 1.703,95€     

15E465 059899063 Operatie bij incongruentie genderidentiteit 9.186,23€     

15E467 059899066 Intake fase bij incongruentie genderidentiteit 398,50€        

15E879 990004079 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 2.469,97€     

15E891 059899070 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand tijdens real-life fase bij incongruentie genderidentiteit 1.206,04€     

15E892 059899071 Polikliniekbezoek(en)/ consultatie(s) op afstand tijdens vervolgcontact bij incongruentie genderidentiteit 451,48€        

16B194 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 380,82€        

17C902 149899004 Uitgebreide operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 5.706,16€     

17C903 149899005 Inbrengen of vervangen van een penisprothese bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen of incongruentie genderidentiteit 13.702,11€  

17D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie 448,73€        

17D177 990004023 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan het lichaam door een plastisch chirurg 7.975,37€     

17D182 990004028 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan de borst door een plastisch chirurg 9.500,00€     

17D189 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg 2.381,35€     

17D194 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg 1.957,21€     

17D203 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg 1.084,33€     

17D214 990004065 Hersteloperatie van de tepel(hof) door een plastisch chirurg 1.703,95€     

17E465 059899063 Operatie bij incongruentie genderidentiteit 9.186,23€     

17E879 990004079 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg of afsluiten van een bloedvat door een radioloog 2.469,97€     

Disclaimer

De ingangsdatum is 1 januari 2023

Gender Clinic behoudt zich het recht voor tarieven eenzijdig aan te passen


