PASSANTENTARIEVEN 2018
(geldig vanaf 01-01-2018 tot en met 31-12-2018)

 De prijslijst is alleen voor u van toepassing wanneer uw zorgverzekeraar géén contract met The Hand Clinic heeft afgesloten. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar uw behandeling dan maar gedeeltelijk
vergoedt. Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen over de vergoeding van uw behandeling.
 Deze prijslijst geldt ook voor niet-verzekerde patiënten.
Toelichting gebruikte termen
Zorgproductcode
Elke DBC heeft een unieke zorgproductcode. Deze landelijke code is een samenvatting van de DBC-code die uw diagnose en behandeling weergeeft
Declaratiecode
Elke DBC heeft een declaratiecode. De declaratiecode is een landelijke code en bepaalt de prijs van uw behandeling
Totaalbedrag
Het totaalbedrag is de optelsom van de kosten die het ziekenhuis maakt (inclusief kosten MRI, CT, ect) en het honorarium van de medisch specialist.
Voorwaarden
Deze prijzen gelden voor de zorg die geleverd wordt door Stichting The Hand Clinic te Amsterdam.
De kliniek behoudt zich het recht om deze prijslijst aan te passen indien landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Indien er een prijsverschil is tussen het moment van opvragen van de DBC prijs en het moment van aanvang van de behandeling, dan geldt de DBC prijs op het moment van aanvang van uw behandeling.
De kliniek is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

PASSANTENTARIEVEN 2018
(geldig vanaf 01-01-2018 tot en met 31-12-2018)
DBCzorgproduct
code

DBC-zorgproduct
consumentenomschrijving

Declaratie
code

Ingangs
datum

Eind
datum

Totaalprijs

990004006

Meer dan 3 polikliniekbezoeken i.v.m.
het oprekken van de huid door een
plastisch chirurg

15D162

20180101

20181231

€ 520

990004007

2 of 3 polikliniekbezoeken of
onderzoek(en) of behandeling tijdens
een polikliniekbezoek of
dagbehandeling i.v.m. plastische
chirurgie

15D163

20180101

20181231

€ 350

990004009

1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m.
plastische chirurgie

15D164

20180101

20181231

€ 140

990004024

Grote en zeer uitgebreide
hersteloperatie aan de armen en/of
benen door een plastisch chirurg

15D178

20180101

20181231

€ 4.030

990004029

Grote en uitgebreide hersteloperatie
van een pees of zenuw aan armen
en/of benen door een plastisch
chirurg

15D183

20180101

20181231

€ 3.870

990004034

Meerdere hersteloperaties van een
pees aan armen en/of benen door
een plastisch chirurg

15D187

20180101

20181231

€ 3.350

 De prijslijst is alleen voor u van toepassing wanneer uw zorgverzekeraar géén contract met The Hand Clinic heeft afgesloten. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar uw behandeling dan maar gedeeltelijk
vergoedt. Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen over de vergoeding van uw behandeling.
 Deze prijslijst geldt ook voor niet-verzekerde patiënten.
Toelichting gebruikte termen
Zorgproductcode
Elke DBC heeft een unieke zorgproductcode. Deze landelijke code is een samenvatting van de DBC-code die uw diagnose en behandeling weergeeft
Declaratiecode
Elke DBC heeft een declaratiecode. De declaratiecode is een landelijke code en bepaalt de prijs van uw behandeling
Totaalbedrag
Het totaalbedrag is de optelsom van de kosten die het ziekenhuis maakt (inclusief kosten MRI, CT, ect) en het honorarium van de medisch specialist.
Voorwaarden
Deze prijzen gelden voor de zorg die geleverd wordt door Stichting The Hand Clinic te Amsterdam.
De kliniek behoudt zich het recht om deze prijslijst aan te passen indien landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Indien er een prijsverschil is tussen het moment van opvragen van de DBC prijs en het moment van aanvang van de behandeling, dan geldt de DBC prijs op het moment van aanvang van uw behandeling.
De kliniek is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

PASSANTENTARIEVEN 2018
(geldig vanaf 01-01-2018 tot en met 31-12-2018)
DBCzorgproduct
code
990004039

DBC-zorgproduct
consumentenomschrijving

Declaratie
code

Ingangs
datum

Eind
datum

Totaalprijs

Grote hersteloperatie aan armen
en/of benen door een plastisch
chirurg

15D192

20180101

20181231

€ 3.000

990004041

Hersteloperatie door een plastisch
chirurg

15D194

20180101 20181231

€ 1.200

990004045

Hersteloperatie aan de armen en/of
benen door een plastisch chirurg

15D198

20180101

20181231

€ 3.150

990004047

Beperkte hersteloperatie door een
plastisch chirurg

15D200

20180101

20181231

€ 1.060

990004049

Middel grote hersteloperatie aan
15D202
armen en/of benen door een plastisch
chirurg

20180101

20181231

€ 1.865

990004052

Beperkte ingreep door een plastisch
chirurg

15D203

20180101

20181231

€ 665

990004054

Hersteloperatie aan armen en/of
benen door een plastisch chirurg

15D205

20180101

20181231

€ 2.035

990004057

Beperkte hersteloperatie van de
15D207
armen en/of benen door een plastisch
chirurg

20180101

20181231

€ 1.820

 De prijslijst is alleen voor u van toepassing wanneer uw zorgverzekeraar géén contract met The Hand Clinic heeft afgesloten. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar uw behandeling dan maar gedeeltelijk
vergoedt. Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen over de vergoeding van uw behandeling.
 Deze prijslijst geldt ook voor niet-verzekerde patiënten.
Toelichting gebruikte termen
Zorgproductcode
Elke DBC heeft een unieke zorgproductcode. Deze landelijke code is een samenvatting van de DBC-code die uw diagnose en behandeling weergeeft
Declaratiecode
Elke DBC heeft een declaratiecode. De declaratiecode is een landelijke code en bepaalt de prijs van uw behandeling
Totaalbedrag
Het totaalbedrag is de optelsom van de kosten die het ziekenhuis maakt (inclusief kosten MRI, CT, ect) en het honorarium van de medisch specialist.
Voorwaarden
Deze prijzen gelden voor de zorg die geleverd wordt door Stichting The Hand Clinic te Amsterdam.
De kliniek behoudt zich het recht om deze prijslijst aan te passen indien landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Indien er een prijsverschil is tussen het moment van opvragen van de DBC prijs en het moment van aanvang van de behandeling, dan geldt de DBC prijs op het moment van aanvang van uw behandeling.
De kliniek is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

PASSANTENTARIEVEN 2018
(geldig vanaf 01-01-2018 tot en met 31-12-2018)
DBCzorgproduct
code
990004060

DBC-zorgproduct
consumentenomschrijving

Declaratie
code

Ingangs
datum

Eind
datum

Totaalprijs

Verwijderen van pennen/ schroeven/
metalen platen door een plastisch
chirurg

15D210

20180101

20181231

€ 1.115

990004063

Beperkte hersteloperatie aan de
15D212
armen en/of benen door een plastisch
chirurg

20180101

20181231

€ 1.240

990004066

Operatief doorsnijden van een
peesbandje van de vingers door een
plastisch chirurg

15D215

20180101

20181231

€ 1.050

990004071

Operatieve ingreep i.v.m.
carpaaltunnelsyndroom door een
plastisch chirurg

15E357

20180101

20181231

€ 1.145

 De prijslijst is alleen voor u van toepassing wanneer uw zorgverzekeraar géén contract met The Hand Clinic heeft afgesloten. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar uw behandeling dan maar gedeeltelijk
vergoedt. Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen over de vergoeding van uw behandeling.
 Deze prijslijst geldt ook voor niet-verzekerde patiënten.
Toelichting gebruikte termen
Zorgproductcode
Elke DBC heeft een unieke zorgproductcode. Deze landelijke code is een samenvatting van de DBC-code die uw diagnose en behandeling weergeeft
Declaratiecode
Elke DBC heeft een declaratiecode. De declaratiecode is een landelijke code en bepaalt de prijs van uw behandeling
Totaalbedrag
Het totaalbedrag is de optelsom van de kosten die het ziekenhuis maakt (inclusief kosten MRI, CT, ect) en het honorarium van de medisch specialist.
Voorwaarden
Deze prijzen gelden voor de zorg die geleverd wordt door Stichting The Hand Clinic te Amsterdam.
De kliniek behoudt zich het recht om deze prijslijst aan te passen indien landelijke of interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.
Indien er een prijsverschil is tussen het moment van opvragen van de DBC prijs en het moment van aanvang van de behandeling, dan geldt de DBC prijs op het moment van aanvang van uw behandeling.
De kliniek is gerechtigd te allen tijde gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen.

