
 

 
 
Tarieven behandelingen KNO Medisch Centrum Waardenburg 2023   
    
DOT 
productcode Dot zorgproduct consumentenomschrijving  Tarief KNO MC  Declaratiecode 

199299120 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel   €          304,00  15E789 
199299119 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel   €          618,00  15E788 

        
199299039 Operatie neus bij letsel aan de neus   €       1.133,00  15D066/17D066 

60607016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een slaapstoornis   €          195,00  15A333 
60607013 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een slaapstoornis   €          767,00  15A331 
60607012 Meer dan 2 onderzoeken bij een slaapstoornis   €          533,00  15A330 

60607006 Ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis   €          830,00  15A324 
60607007 Slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis   €       1.625,00  15A325 
60607003 Operatieve ingreep bij een slaapstoornis   €       1.888,00  15A321/17A321 

        
89999046 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de oorschelp   €          144,00  15A563 
89999031 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een afwijking aan de oorschelp   €          424,00  15A552 
89999009 Operatie aan de huid van de oorschelp/ bijoortje bij een afwijking aan de oorschelp   €          527,00  15A534 

        
89999087 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor  €          126,00  15B689 
89999081 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor  €          350,00  15B686 
89999083 Operatie aan het middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor   €          945,00  15B687/17B687 
89999073 Verwijdering van een poliep of een andere aandoening uit de gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor   €          281,00  15B679 

89999072 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor   €          567,00  15B678 
89999077 Uitgebreide operatie middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor   €       2.975,00  15B683 
89999087 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor   €          126,00  15B689 

        
89999044 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van het middenoor   €          138,00  15A562 
89999026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van het middenoor  €          355,00  15A548 
89999030 Operatie aan het middenoor bij een aandoening van het middenoor   €          956,00  15A551/17A551 
89999016 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van het middenoor   €          572,00  15A539 
89999026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van het middenoor   €          355,00  15A548 

        
89999058 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de gehoorbeentjes   €          190,00  15A574 



 

89999038 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een afwijking van de gehoorbeentjes   €          361,00  15A558 
89999023 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een afwijking van de gehoorbeentjes   €          579,00  15A545 

        
89999085 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij doofheid van het binnenoor   €          184,00  15B688 
89999066 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij doofheid van het binnenoor  €          367,00  15B674 
89999078 Aanpassen van het hoortoestel bij doofheid van het binnenoor   €          224,00  15B684 
89999060 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij doofheid van het binnenoor   €          636,00  15B669 

        
89999071 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan   €          166,00  15B677 

89999063 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij duizeligheid door een stoornis in het 
evenwichtsorgaan  €          384,00  15B671 

89999052 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan   €          607,00  15B663 
89999053 Evenwichtsonderzoek bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan   €          607,00  15B664 
89999054 Evenwichtsonderzoek met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan   €          916,00  15B665 

        
69499046 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel   €          195,00  15C357 

69499040 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of 
zenuwwortel  €          419,00  15C354 

69499025 Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel   €          550,00  15C343/17C343 
69499024 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel   €          590,00  15C342 
69499026 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel   €          767,00  15C344/17C344 

        
29799067 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gezwel van de evenwichtszenuw   €          206,00  15C175 
29799066 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een gezwel van de evenwichtszenuw   €          630,00  15C174 

        
109799049 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een allergie   €          161,00  15B857 
109799042 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een allergie   €          419,00  15B854/17B854 
109799030 Allergietest bij een allergie   €          412,00  15B843 
109799052 Neusschelp-operatie bij een allergie   €       1.414,00  15D623 

        
109799014 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan het neustussenschot   €          149,00  15A892 
109799005 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een afwijking aan het neustussenschot   €          424,00  15A886 
109799014 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan het neustussenschot   €          149,00  15A892 
109799008 Operatie neus en/of neustussenschot bij een afwijking aan het neustussenschot   €       1.671,00  15A888 
109799005 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een afwijking aan het neustussenschot  €          424,00  15A886 

        
109799039 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een vormafwijking bovenste luchtwegen   €          149,00  15B851 



 

109799028 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een vormafwijking bovenste luchtwegen   €          367,00  15B841 
        

199299120 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel   €          304,00  15E789 
199299119 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel   €          618,00  15E788 
199299039 Operatie neus bij letsel aan de neus   €       1.133,00  15D066/17D066 
199299119 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel   €          618,00  15E788 

        
109699021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel   €          293,00  15C506 
109699019 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel   €          623,00  15C505 
109699016 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel  €          124,00  15C502 
109699006 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel   €          464,00  15C495/17C495 

        

109799044 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een bijholte ontsteking  €          155,00  15B855 
109799033 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een bijholte ontsteking  €          424,00  15B846/17B846 
109799022 Allergietest bij bijholte ontsteking   €          556,00  15B836 
109799012 Operatie bij bijholte ontsteking   €       1.636,00  15B832 

        
109799046 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis   €          161,00  15B856 
109799034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaak  €          470,00  15B847 

        
29999011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel   €          172,00  15C204 
29999006 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel  €          692,00  15C200 
29999003 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel   €          682,00  15C197/17C197 
29999011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel   €          172,00  15C204 

29999009 Operatie neus en/of neusbijholten bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel   €       3.091,00  15C203/17C203 
        

110101007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren   €          172,00  15C534 
110101004 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren  €          504,00  15C532/ 17C532 
110101003 Operatie mondholte of speekselklieren of kaak bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren   €          899,00  15C531 
110101007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren   €          172,00  15C134 

        
100101009 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen   €          144,00  15A852 
100101007 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen  €          407,00  15A851 
100101002 Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen   €          773,00  15A847 

        
189999012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij klachten van de stem of spraak  €          161,00  15D016 



 

189999014 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of meer dan 2 onderzoeken bij klachten van de stem   €          350,00  15E877/17E877 
189999004 Onderzoek van de stemplooitrilling bij klachten van de stem of spraak   €          361,00  15D012 
189999003 Ingreep aan het strottenhoofd bij klachten van de stem of spraak  €       2.042,00  15D011 

        
189599007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals   €          206,00  15D006 
189599008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals  €          476,00  15D007/17D007 
189599009 Onderzoek met behulp van kijkbuis-apparatuur bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals  €          533,00  15D008/17D008 

        
191301015 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort   €          280,00  15E783 
191301014 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort  €          556,00  15E782 

        
60607016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een slaapstoornis   €          195,00  15A333 

60607013 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een slaapstoornis   €          767,00  15A331 
60607012 Meer dan 2 onderzoeken bij een slaapstoornis   €          533,00  15A330 

        
60607007 Slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis   €       1.625,00  15A325 
60607006 Ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis   €          830,00  15A324 

        
189999012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij klachten van de stem of spraak   €          161,00  15D016 
189999014 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of meer dan 2 onderzoeken bij klachten van de stem   €          350,00  15E877/ 17E877 
189999010 Diagnostisch onderzoek (met logopedisch onderzoek) bij klachten van de stem of spraak   €          692,00  15D015 

        
29299030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij kanker van lip of mond of keelholte of hals   €          247,00  15C157 
29299024 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij kanker van lip of mond of keelholte of hals  €          756,00  15C156 

29299022 Diagnostisch onderzoek bij kanker van lip of mond of keelholte of hals   €          481,00  15C154 
29099031 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas   €          241,00  15C069 

29099017 
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van 
ademhalingsstelsel of andere organen in borstkas  €          618,00  15C060 

29099014 Operatieve ingreep aan het strottenhoofd bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas  €       3.112,00  15C057 
29099007 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas  €       1.888,00  15C153 
29299023 Diagnostisch onderzoek met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij kanker van lip of mond of keelholte of hals  €       2.414,00  15C155 

        

110101003 Operatie mondholte of speekselklieren of kaak bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren   €          899,00  15C531 
110101007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren  €          178,00  15C534 
110101004 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren   €          504,00  15C532/17C532 

        



 

28899021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel van de speekselklier   €          675,00  15C012 
28899016 Operatie aan de speekselklier(en) bij een goedaardig gezwel van de speekselklier   €       5.640,00  15C008 
28899022 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de speekselklier   €          172,00  15C013 

        
189599008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals  €          476,00  15D007/17D007 
189599009 Onderzoek met behulp van kijkbuis-apparatuur bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals   €          533,00  15D008/17D008 
189599007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals   €          206,00  15D006 

        
29899013 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardig gezwel van de huid   €          126,00  15C195/ 17C195 
29899011 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid  €          412,00  15C194 
29899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid   €          504,00  15C190/ 17C190 
29899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid   €          968,00  15C187/17C187 

        
29499039 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij huidkanker of voortekenen daarvan   €          126,00  15A280/17A280 
29499034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij huidkanker of voortekenen daarvan  €          298,00  15A277/17A277 
29499021 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan   €          521,00  15A264/17A264 
29499016 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij huidkanker of voortekenen daarvan   €          630,00  15A259/17A259 

        
182199039 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten KNO-gebied  €          149,00  15C996 
182199030 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij algemene klachten KNO-gebied  €          419,00  15C991 

    
Bovenstaaande tarieven betreffen passantentarieven. Per zorgverzekeraar kunnen andere tarieven gelden. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.   

 


