
Prijslijst passanten 2021 (voorlopige versie, onder voorbehoud van wijzigingen)

Prijzen zijn geldig voor DBC-zorgproducten geopend vanaf 1-1-2021 t/m 31-12-2021 en Overige producten (OVP) verricht in de periode 1-1-2021 t/m 31-12-2021.

De onderstaande prijzen zijn niet geldig voor verzekerden die verzekerd zijn bij een van de zorgverzekeraars waar SJG Weert een contract mee afgesloten heeft.

De weergegeven prijzen zijn exclusief BTW. BTW-heffing is alleen van toepassing op declaratiecodes die beginnen met 11.

Gedurende het jaar kunnen tarieven wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze publicatie.

Daarnaast zijn de algemene betalingsvoorwaarden van toepassing op deze prijslijst.

Decl.code Zorgproduct Omschrijving Prijs

17B343 210301002 Sterilisatie van de man 517,25         

17B345 210301005 Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap 1.886,85      

17C912 149899017 Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 1.249,97      

17E310 089999004 Correctie van het oorskelet bij een ziekte van het oor 4.088,25      

17E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg 2.124,17      

17E438 990356062 Operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind) 2.010,32      

17E793 210301017 Hersteloperatie na sterilisatie man 3.571,33      

193001 OVPXXXXXX Individuele zitting reguliere fysiotherapie. 34,58            

199882 OVPXXXXXX Supplementaire endoveneuze behandeling vaatlijden stamvene onderste extremiteit (exclusief Clarivein, zie 199886) en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt. 1.035,00      

199883 OVPXXXXXX Supplementaire flebectomie volgens Muller of transilluminated aangedreven flebectomie en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt. 465,00         

199884 OVPXXXXXX Supplementaire sclerocompressietherapie (exclusief echogeleide sclerocompressietherapie) en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt. 75,00            

199885 OVPXXXXXX Supplementaire echogeleide sclerocompressietherapie en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt. 205,00         

199903 OVPXXXXXX Sterilisatie door middel van vasectomie en hieraan gerelateerde zorg op verzoek patiënt als bijkomende ingreep bij een andere operatie op medische indicatie. 375,00         

199906 OVPXXXXXX Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep tijdens een sectio caesarea. 375,00         

199907 OVPXXXXXX Sterilisatie van de vrouw (en hieraan gerelateerde zorg) op verzoek van patiënt als bijkomende ingreep bij een andere operatie op medische indicatie, exclusief tijdens sectio caesarea (zie 199906). 375,00         


