
Haaglanden Clinics Tarieven 2022

Declaratiecode Tarief € Omschrijving

15A321 1382.38 Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis

15A322 778.02 Begeleiding bij het gebruik van slaapapneu-apparatuur bij een slaapstoornis

15A323 1423.25 Begeleiding bij het gebruik van slaapapneu-apparatuur met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een slaapstoornis

15A324 1282.09 ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis

15A325 1412.42 slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis

15A326 398.75 Teambehandeling bij een slaapstoornis

15A330 891.75 Meer dan 2 onderzoeken bij een slaapstoornis

15A331 741.09 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een slaapstoornis

15A333 166.41 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een slaapstoornis

231539 462.79 Blepharoplastiek van een ooglid, respectievelijk correctie ptosis wenkbrauw.

232152 176.83 Plastische sluiting oro-antrale perforatie.

234001 112.53 Eerste consult mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

234002 112.53 Herhaalconsult mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie.

234004 55.8 Consult op afstand mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie ter vervanging van een herhaalconsult.

234005 191.91 Behandeling loge-abcessen.

234011 187.9 Operatieve verwijdering van grote benigne tumoren en cysten in kaak of weke delen (excl. kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume, zie 234012).

234012 650.38 Operatieve verwijdering van kaakcysten groter dan 1/4 van het kaakvolume en operaties aan de sinus maxillaris.

234020 110.11 Extirpatie frenulum labii en linguae.

234041 202.71 Operatieve verwijdering van één of meerdere gebitselementen of één of meerdere radices of een corpus alienum per kaakhelft - met splijten van het mucoperiost.

234050 287.87 Apexresectie per kaak, inclusief één behandelde wortel(inclusief eventueel noodzakelijke wortelkanaalbehandeling, kanaalvulling en/of apicale afsluiting).

234070 281.35 Excisie torus palatinus of mandibularis en/of correctie linea mylohyoidea of processus alveolaris per kaak.

234075 307.82 Omslagplooi plastiek met behulp van een vrij transplantaat frontgedeelte of per kaakhelft inclusief het winnen van het transplantaat.

234084 107.05 Kleine verrichtingen, zoals uitgebreid operatief wondtoilet (niet als nabehandeling van eigen ingreep), uitgebreide proefexcisie of biopsie.

234085 225.63 Vestibulum- of mondbodemplastiek en/of correctie processus alveolaris door middel van alloplastisch materiaal, frontgedeelte of per kaakhelft.

234086 194.81 Correctie van edentate deel van kaak met bijbehorende weke delen, b.v. excisie van irritatie-hyperplasieen, flabby ridges, tubercorrectie, verwijd.meerdere exostosen per kaak, bindweefseltranspl.

234092 208.41 Vrij prepareren van een geïmpacteerd element.

234093 313.84 Vrij prepareren met aanbrengen van een ligatuur of extensie.

234160 276.66 Extirpatie tumor weke delen van de mond.

234190 259.03 Mandibulair Repositie Apparaat (MRA).

234191 41.64 Controlebezoek MRA.

234192 83.75 Reparatie MRA met afdruk.

234196 199.33 Tijdelijke intra-orale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld opbeetspalk, beschermplaatje, wafer, Herbst, inclusief het nemen van afdrukken.

234211 817.04 Verwijdering speekselsteen, per klier en/of ductus.

235008 93.17 Apexresectie, elke volgende wortel.

235021 234.52 Plaatsen elk volgend implantaat (per kaak, excl. kosten implantaten).

238002 286.48 Sequestrotomie of decorticatie bij osteomyelitis.

238041 1123.04 Behandeling van fracturen, per kaak, bijvoorbeeld met behulp van spalken, brackets, IMF-schroeven.

238048 331.95 Het plaatsen van bone-anchors (Bollard of vergelijkbaar) als zelfstandige ingreep (niet bij osteotomie, fractuur of reconstructie), per kaak.

238060 431.36 Plaatsen van eerste permucosale implantaat (per kaak, excl. kosten implantaat).

238062 338.74 Kosten implantaten.

238063 131.8 Vrijleggen van implantaat/implantaten, in geval van 2 fasen: de tweede fase (per kaak).

238944 309.28 Behandeling uitgebreide weke delen letsels in het gelaat.

239011 199.25 Kleine en/of weinig gecompliceerde transpositie, transpositie van huid of opschuifplastiek (zie 230011 voor beperkte littekencorrectie of lift van mondhoek of subnasale lip).

239064 198.85 Botulinetoxine behandeling therapeutisch per spier/klier, inclusief materiaalkosten.

239458 89.89 Uitgebreide analyse en verslaglegging ten behoeve van röntgenschedelonderzoek (2D).

239462 38.23 Maken röntgenfoto (2D) ten behoeve van gebitsonderzoek en/of schedelonderzoek, elk maximaal éénmaal per dag te declareren.

239465 74.33 Beoordelen röntgengebitsonderzoek (2D), ongeacht aantal en soort opnamen, inclusief eventuele controlefoto(s) en inclusief bespreking met patiënt - maximaal éénmaal per dag te declareren.

239467 65.17 Beoordelen röntgenschedelonderzoek (2D).

239472 148.14 Maken meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)).

239475 61.72 Beoordelen meerdimensionale kaakopname (b.v. cone beam-CT (CBCT)), inclusief bespreking met de patiënt.

239853 385.41 Arthroscopie, diagnose en lavage.

239961 82.57 Nemen van afdrukken van boven- en onderkaak voor studiemodellen of het bruikbaar maken van bestaande gebitsprothesen per kaak.

239962 105.63 Proefoperatie op model (al dan niet in articulator).


