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Omschrijving
14B170 972804006 653,06€         Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde vruchtbaarheid man
14B180 972804018 2.304,15€      Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid
14B194 972804034 335,90€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid

14D607 972804040 730,48€         
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 
onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid

15B218 149999032 2.524,83€      Operatie bij urineverlies/ verzakking
15B228 149999046 1.879,60€      Operatie om een verzakking te verhelpen bij urineverlies/ verzakking
15B236 149999062 543,39€         Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij urineverlies/ verzakking
15B241 149999067 2.444,66€      Operatie om urineverlies te verhelpen bij urineverlies/ verzakking

15B243 149999072 468,11€         
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 
onderzoeken bij urineverlies/ verzakking

15B245 149999076 232,39€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking

15B247 150101003 681,49€         
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een 
miskraam

15B249 150101006 1.748,00€      Zwangerschapsonderbreking of weghalen miskraam bij problemen in de vroege zwangerschap

15B250 150101007 549,10€         
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 
onderzoeken bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam

15B253 150101011 256,80€         
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap 
eindigend in een miskraam

15B274 159999016 1.012,24€      Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij begeleiding zwangerschap

15B277 159999019 749,64€         Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap
15B281 159999023 444,06€         Meer dan 2 onderzoeken bij begeleiding zwangerschap
15B282 159999027 255,87€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij begeleiding zwangerschap
15B284 181105003 995,64€         Kleine operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals
15B286 181105006 1.335,39€      Operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals
15B287 181105007 550,66€         Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking van de baarmoederhals

15B290 181105010 541,97€         
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 
onderzoeken en/of plaatsen van een spiraal bij een afwijking van de baarmoederhals

15B291 181105012 276,99€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals
15B344 210301004 424,83€         Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap
15B345 210301005 1.724,78€      Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap

15B347 210301008 558,65€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw)

15B348 210301009 1.138,03€      Kijkoperatie in de baarmoeder bij hulpverlening in verband met de voortplanting

15B350 210301015 223,59€         
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in verband met de voortplanting 
(vrouw)

15B487 149999077 1.914,52€      Operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking
15C239 040401002 501,35€         Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij gynaecologie bij een ziekte van een hormoonafgevende klier

15C242 040401007 635,04€         
Ziekenhuisopname(s) en/of dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 
en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een hormoonafgevende klier

15C245 040401016 278,12€         
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand gynaecologie bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ 
organen

15C292 059899003 1.321,09€      Operatie aan het uitwendige deel van het vrouwelijke geslachtsorgaan bij een seksuologische aandoening
15C293 059899007 336,46€         Seksuologische behandeling bij een seksuologische aandoening
15C295 059899010 1.622,35€      Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologische aandoening

15C296 059899014 510,50€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
bij een seksuologische aandoening

15C299 059899023 228,44€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een seksuologische aandoening
15C835 149399005 620,33€         Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus
15C839 149399010 577,75€         Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken
15C841 149399012 1.343,34€      Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken

15C842 149399013 571,00€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C845 149399016 2.174,17€      Kijkoperatie bij een stoornis van de menstruatiecyclus

Gynaecologisch Centrum Alkmaar passanten prijslijst 1-1-2021.

Gynaecologisch Centrum Alkmaar.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd.
Gelijkblijvende omschrijvingen met verschillende codes en/of tarieven wijzen op producten bij verschillende specialismen.
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Omschrijving

Gynaecologisch Centrum Alkmaar passanten prijslijst 1-1-2021.

Gynaecologisch Centrum Alkmaar.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Deze prijzen zijn van toepassing voor onverzekerde zorg en zorg die niet door uw ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd.
Gelijkblijvende omschrijvingen met verschillende codes en/of tarieven wijzen op producten bij verschillende specialismen.

15C846 149399019 1.029,78€      Ingrepen bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15C849 149399022 502,68€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken

15C852 149399026 1.823,94€      Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken
15C853 149399028 236,96€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus
15C854 149399029 1.303,50€      Operatieve ingreep bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C855 149399031 214,30€         
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de 
vrouwelijke organen

15C856 149399033 928,92€         Behandeling bij overgangsklachten bij overgangsklachten

15C858 149399035 553,86€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15C861 149399038 2.347,00€      Kijkoperatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15C862 149399040 229,18€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
15C863 149399042 1.169,04€      Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus

15C864 149399043 577,75€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
bij buikpijn

15C865 149399044 443,87€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
bij overgangsklachten

15C868 149399048 245,96€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider
15C869 149399049 2.726,36€      Operatieve ingreep bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

15C870 149399051 254,89€         
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is 
gevonden

15C871 149399053 300,37€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgangsklachten
15C872 149399055 1.725,41€      Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider
15D120 219899015 948,07€         Onderzoek naar familiaire tumoren bij de screening op erfelijke vormen van kanker

15D124 219899020 451,15€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
bij de screening op erfelijke vormen van kanker

15D125 219899021 225,57€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op erfelijke vormen van kanker
15E775 149399062 571,00€         Onderhuids inbrengen van een hormonenstaafje bij een stoornis van de menstruatiecyclus
15E794 210301018 482,02€         Onderhuids inbrengen van een staafje vrouw ter voorkoming van zwangerschap
16B180 972804018 2.304,15€      Kijkoperatie en onderzoek in de baarmoeder en/of buikholte bij verminderde vruchtbaarheid
16B194 972804034 335,90€         1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid

16D607 972804040 730,48€         
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 
onderzoeken bij verminderde vruchtbaarheid

17B247 150101003 681,49€         
Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een 
miskraam

17B284 181105003 995,64€         Kleine operatie bij een afwijking van de baarmoederhals bij een afwijking van de baarmoederhals
17B345 210301005 1.724,78€      Sterilisatie van de vrouw ter voorkoming van zwangerschap

17B347 210301008 558,65€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
en/of verpleegdag(en) bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw)

17B487 149999077 1.914,52€      Operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking
17C295 059899010 1.622,35€      Gynaecologisch onderzoek bij een seksuologische aandoening
17C835 149399005 620,33€         Ingrepen bij een stoornis van de menstruatiecyclus
17C839 149399010 577,75€         Ingrepen bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken
17C841 149399012 1.343,34€      Operatieve ingreep bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken
17C846 149399019 1.029,78€      Ingrepen bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider
17C852 149399026 1.823,94€      Diagnostisch onderzoek bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken
17C856 149399033 928,92€         Behandeling bij overgangsklachten bij overgangsklachten

17C858 149399035 553,86€         
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling 
bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

17C863 149399042 1.169,04€      Diagnostisch onderzoek bij een stoornis van de menstruatiecyclus
17C872 149399055 1.725,41€      Diagnostisch onderzoek bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider
17D120 219899015 948,07€         Onderzoek naar familiaire tumoren bij de screening op erfelijke vormen van kanker


