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70401015 15A390 Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens € 250,00 1-1-2022 31-12-2022 

70401017 15A392 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij 
een ziekte van de ooglens 

€ 179,50 1-1-2022 31-12-2022 

70601004 15A397 Operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk € 350,00 1-1-2022 31-12-2022 

70601009 15A401 Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk € 350,00 1-1-2022 31-12-2022 

70601011 15A402 2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid 
diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 

€ 350,00 1-1-2022 31-12-2022 

70601012 15A403 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een verhoogde 
oogdruk 

€ 395,00 1-1-2022 31-12-2022 

70601013 15A404 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig 
diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 

€ 479,00 1-1-2022 31-12-2022 

70601014 15A405 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een verhoogde oogdruk € 95,00 1-1-2022 31-12-2022 

70601015 15A406 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij 
een verhoogde oogdruk 

€ 178,50 1-1-2022 31-12-2022 

70601016 15A407 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 
verhoogde oogdruk 

€ 179,50 1-1-2022 31-12-2022 

70601017 15A408 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met 
eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 

€ 260,00 1-1-2022 31-12-2022 

79599007 15A437 2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid 
diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het 
aanpassen aan de afstand 

€ 399,00 1-1-2022 31-12-2022 

79599010 15A440 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij slechtziendheid door een 
stoornis in het aanpassen aan de afstand 

€ 95,00 
 

1-1-2022 31-12-2022 
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79599011 15A441 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij 
slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 

€ 169,50 1-1-2022 31-12-2022 

79599013 15A443 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met 
eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in 
het aanpassen aan de afstand 

€ 269,50 1-1-2022 31-12-2022 

79799008 15B610 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid 
diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ 
vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog  

€ 750,00 1-1-2022 31-12-2022 

79799017 15B614 2-4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch 
onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/vaatvlies/glasachtig 
lichaam in het oog 

€ ,00 1-1-2022 31-12-2022 

79799018 15B615 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een 
oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het 
oog 

€ 430,00 1-1-2022 31-12-2022 

79799026 15B618 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van 
het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 

€ 92,50 1-1-2022 31-12-2022 

79799027 15B619 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij 
een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in 
het oog  

€ 178,50 1-1-2022 31-12-2022 

79799028 15B620 2-4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij een oogontsteking, ziekte 
van het netvlies/vaatvlies/glasachtig lichaam in het oog 

€ 199,95 1-1-2022 31-12-2022 

79899002 15B628 Hoornvliestransplantatie bij een ziekte van het hoornvlies € 7.149,00 1-1-2022 31-12-2022 

79899004 15B630 Operatie bij een ziekte van het bindvlies van het oog € 1.799,00 1-1-2022 31-12-2022 

79899005 15B631 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid 
diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ 
straalvormig lichaam/ oogbol 

€ 725,00 1-1-2022 31-12-2022 
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79899008 15B634 Ingreep in het voorsegment van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ 
hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 

€ 1.899,00 1-1-2022 31-12-2022 

79899010 15B635 2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid 
diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ 
straalvormig lichaam/ oogbol 

€ 530,00 1-1-2022 31-12-2022 

79899011 15B636 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van 
bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 

€ 459,00 1-1-2022 31-12-2022 

 79899012 15B637 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig 
diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ 
straalvormig lichaam/ oogbol 

€ 599,00 1-1-2022 31-12-2022 

79899013 15B638 Uitgebreide ingreep bij een aandoening van het oog bij een ziekte van 
bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 

€ 1.399,00 1-1-2022 31-12-2022 

79899014 15B639 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van bindvlies/ 
oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 

€ 137,50 1-1-2022 31-12-2022 

79899015 15B640 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij 
een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ 
oogbol 

€ 224,00 1-1-2022 31-12-2022 

79899016 15B641 2 tot 4 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand bij een ziekte van 
bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/oogbol 

€ 204,75 1-1-2022 31-12-2022 

79899017 15B642 2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig 
diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ 
straalvormig lichaam/ oogbol 

€ 299,50 1-1-2022 31-12-2022 

79899019 15B643 Ingreep bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig 
lichaam/ oogbol 

€ 329,00 1-1-2022 31-12-2022 

79899021 15E621 Operatie aan het hoornvlies bij ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ 
straalvormig lichaam/ oogbol 

€ 2.150,00 1-1-2022 31-12-2022 
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79999010 15B650 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met 
uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 

€ 469,00 1-1-2022 31-12-2022 

79999013 15B653 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het ooglid/ 
traanapparaat/ oogkas 

€ 95.00 1-1-2022 31-12-2022 

79999014 15B654 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij 
een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 

€ 179.50 1-1-2022 31-12-2022 

79999015 15B655 2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het 
ooglid/ traanapparaat/ oogkas 

€ 249,50 1-1-2022 31-12-2022 

79999023 15B659 Ingreep bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas € 399,00 1-1-2022 31-12-2022 

 


