
Specialisme Declaratiecode Modaliteit Omschrijving 2023

Radiologie 081093 MRI MRI schedel 294,30€               
Radiologie 082490 MRI MRI achterste schedelgroeve (ASG) 294,30€               
Radiologie 083192 MRI MRI CWK 294,30€               
Radiologie 083290 MRI MRI TWK 294,30€               
Radiologie 083390 MRI MRI LWK 274,30€               
Radiologie 083615 MRI Intra-articulair contrast 150,80€               
Radiologie 084090 MRI MRI schouder/pols/elleboog en overige bovenste extremiteiten 298,51€               
Radiologie 085091 MRI MR mammografie 324,40€               
Radiologie 085093 MRI MRI thorax(wand) en mediastinum 324,40€               
Radiologie 087091 MRI MRI lever 364,80€               
Radiologie 087092 MRI MRI prostaat 364,80€               
Radiologie 087096 MRI MRI rectum 364,80€               
Radiologie 087097 MRI MRI abdomen (excl. rectum) 364,80€               
Radiologie 083191 MRI MRI hals, inclusief MRA hals (excl. MRI cervicale wervelkolom 083192). 324,40€               
Radiologie 088090 MRI MRI bekken 332,64€               
Radiologie 089090 MRI MRI knie/heup/enkel en overige onderste extremiteiten 277,50€               
Radiologie 080032 Echo Lokale injectie medicatie onder echocontrole 166,15€               
Radiologie 080077 Echo Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle 148,76€               
Radiologie 081670 Echo Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 129,65€               
Radiologie 082970 Echo Echografie van de schildklier en/of hals. 97,80€                 
Radiologie 084070 Echo Echografie van de bovenste extremiteit(en). 97,80€                 
Radiologie 084277 Echo Barbotage schouder (Needle Aspiration of Calcific Deposits, NACD), onder echocontrole 166,15€               
Radiologie 086970 Echo Echografie mammae 97,80€                 
Radiologie 087070 Echo Echografie van de buikorganen. 98,35€                 
Radiologie 088470 Echo Echografie van het scrotum. 97,80€                 
Radiologie 089070 Echo Echografie onderste extremiteit(en). 97,80€                 
Radiologie 081002 Rontgen Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen 51,39€                 
Radiologie 082002 Rontgen Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 53,30€                 

Radiologie 83002 Rontgen Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 93,13€                 
Radiologie 083102 Rontgen Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 57,04€                 
Radiologie 083202 Rontgen Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 50,71€                 
Radiologie 083302 Rontgen Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 56,15€                 
Radiologie 083402 Rontgen Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of oscoccygis. 51,90€                 
Radiologie 084202 Rontgen Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 55,34€                 
Radiologie 084402 Rontgen Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 49,80€                 
Radiologie 084602 Rontgen Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 49,84€                 
Radiologie 085002 Rontgen Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 62,16€                 
Radiologie 086802 Rontgen Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 63,69€                 
Radiologie 087002 Rontgen Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 55,55€                 
Radiologie 089202 Rontgen Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 56,02€                 
Radiologie 089302 Rontgen Radiologisch onderzoek bovenbeen. 49,71€                 
Radiologie 089402 Rontgen Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 51,23€                 
Radiologie 089602 Rontgen Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 50,03€                 
Radiologie 081342 CT CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 171,31€               
Radiologie 082042 CT CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast. 163,40€               

Radiologie 082445 CT
CT onderzoek van het petrosum, multidirectioneel onderzoek met reconstructies tbv afbeelden binnen- of middenoorpathologie. Dit 
codenummer is niet bedoeld voor de analyse van brughoektumoren. 204,71€               

Radiologie 083042 CT CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 176,65€               
Radiologie 083043 CT CT onderzoek van de hals, inclusief CTA van de hals. 220,09€               
Radiologie 084042 CT CT onderzoek van de bovenste extremiteit(en), met of zonder intraveneus contrast. 166,63€               
Radiologie 085042 CT CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 227,79€               
Radiologie 085140 CT Multislice CT-hart 383,62€               
Radiologie 085141 CT Multislice CT-hart tbv Ca2 212,17€               
Radiologie 086042 CT CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel. 212,94€               

Radiologie 087042 CT
CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een 
intraveneus contrastmiddel. 242,64€               

Radiologie 087043 CT CT virtuele colonoscopie. 312,48€               

Radiologie
089042

CT
CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.

205,89€               
Radiologie 089142 CT CT onderzoek van de onderste extermiteiten met of zonder intraveneus contrast. 186,39€               

Toelichting

Deze prijslijst is van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 2023.

Indien er sprake is van een combinatieonderzoek die niet als zodanig op deze lijst staat vermeld wordt de som van de individuele onderzoeken in rekening gebracht.

Indien er contrastvloeistof wordt toegediend wordt dit apart in rekening gebracht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met administratie@link2care.nl of bellen naar 030 - 750 10 40.



Specialisme Declaratiecode Zorgproductcode Omschrijving 2023

Urologie 14B170 972804006 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde vruchtbaarheid man 761,54€               

Urologie 15B220 149999036
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een goedaardige vergroting 
van de prostaat 719,70€               

Urologie 15C904 149899006
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de 
mannelijke geslachtsorganen 492,397

Urologie 15B217 149999026 Kijkoperatie bij een goedaardige vergroting van de prostaat 5.189,00€           
Urologie 15C937 149999069 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van urinewegen of prostaat 198,43€               
Urologie 15C930 149999042 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij plasklachten (LUTS) 239,81€               
Urologie 15B245 149999076 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies/ verzakking 231,48€               
Urologie 15B230 149999056 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardige vergroting van de prostaat 239,81€               
Urologie 15C883 149599012 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van de nier of urineleiders 749,48€               
Urologie 15C913 149999005 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij plasklachten (LUTS) 1.160,38€           
Urologie 15B221 149999037 1 tot 3 operaties bij een goedaardige vergroting van de prostaat 1.131,00€           
Urologie 15C924 149999028 1 tot 3 operaties bij plasklachten (LUTS) 1.131,00€           
Urologie 15A066 20109023 Uitgebreide diagnostiek bij prostaatkanker 1.652,00€           
Urologie 15B242 149999071 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij urineverlies man 188,76€               
Urologie 15C909 149899012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 187,64€               

Urologie 15E929 982017026 Druppelsgewijs toedienen van middelen in de urineblaas bij blaaspijnsyndroom en blaasontsteking met zweertjes (deelname GAG-studie) 2.965,16€           
Urologie 15C919 149999016 Kijkoperatie bij plasklachten (LUTS) 3.878,80€           

Urologie 15B253 150101011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen in de vroege zwangerschap of zwangerschap eindigend in een miskraam 294,63€               
Urologie 15E775 149399062 Onderhuids inbrengen van een hormonenstaafje bij een stoornis van de menstruatiecyclus 651,38€               
Urologie 15A053 20109010 Injectie, hormonale therapie bij prostaatkanker 538,74€               
Urologie 15B215 149999020 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij urineverlies/ verzakking vrouw 1.544,89€           
Urologie 15C870 149399051 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij buikpijn waarvoor geen gynaecologische oorzaak is gevonden 317,61€               
Urologie 15B489 149999079 Operatie man bij urineverlies/ verzakking 2.903,70€           
Urologie 15C853 149399028 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van de menstruatiecyclus 260,59€               
Urologie 15C932 149999049 1 tot 3 operaties bij Een aandoening van urinewegen of prostaat 1.246,83€           
Urologie 15B990 20109088 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij prostaatkanker 297,00€               

Urologie 15B347 210301008
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) 737,39€               

Urologie 15B291 181105012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking van de baarmoederhals 281,41€               

Urologie 15C864 149399043 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn 732,82€               
Urologie 15B233 149999059 Meer dan 3 operaties bij urineverlies man 2.623,35€           

Urologie 14D607 972804040
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde 
vruchtbaarheid 852,59€               

Urologie 14B175 972804011
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij verminderde 
vruchtbaarheid man 647,91€               

Urologie 14D606 972804039 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij verminderde vruchtbaarheid 991,50€               
Urologie 14B192 972804031 Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid 824,18€               
Urologie 15C925 149999029 Meer dan 3 operaties bij plasklachten (LUTS) 2.569,69€           
Urologie 14B181 972804020 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid man 292,89€               
Urologie 15B232 149999058 1 tot 3 operaties bij urineverlies man 1.298,21€           
Urologie 15C936 149999054 Kijkoperatie bij Een aandoening van urinewegen of prostaat 3.219,33€           
Urologie 15B213 149999017 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij urineverlies man 1.285,73€           

Urologie 15C242 40401007
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 772,50€               

Urologie 15C868 149399048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider 237,19€               
Urologie 17B343 210301002 Sterilisatie van de man 490,00€               
Urologie 15C900 149899002 Onderzoek van prostaatweefsel bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen 992,17€               

Urologie
15A077

20109034
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij prostaatkanker

741,44€               
Urologie 14B194 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verminderde vruchtbaarheid 392,66€               
Urologie 15E794 210301018 Onderhuids inbrengen van een staafje vrouw ter voorkoming van zwangerschap 504,73€               
Urologie 15C862 149399040 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken 260,93€               
Urologie 15A140 20110021 Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 4.873,63€           

Urologie
15C855

149399031
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen

253,68€               

Urologie
15C923

149999027
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij plasklachten (LUTS)

714,75€               
Urologie 15B237 149999063 1 tot 3 operaties bij urineverlies/ verzakking 1.137,11€           
Urologie 15B989 20109087 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij prostaatkanker 157,15€               
Urologie 15B236 149999062 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij urineverlies/ verzakking 676,16€               

Urologie 15C931 149999048
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van 
urinewegen of prostaat 671,26€               

Urologie
15B231

149999057
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij urineverlies/ verzakking

665,88€               
Urologie 15B487 149999077 Operatie vrouw bij urineverlies/ verzakking 2.181,40€           
Urologie 15B200 140401005 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of onderzoeken bij nierstenen 649,97€               

Urologie
15D124

219899020
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij de screening op of 
preventieve behandeling van erfelijke vormen van kanker 495,88€               

Urologie 15B238 149999064 Meer dan 3 operaties bij urineverlies/ verzakking 2.096,46€           
Urologie 15C239 40401002 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij gynaecologie bij een ziekte van een hormoonafgevende klier 634,77€               

Urologie
15D125

219899021
1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de screening op of preventieve behandeling van erfelijke vormen van kanker

290,20€               
Urologie 15A164 20110047 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 290,20€               

Urologie
15C896

149599027
Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van de nier of urineleiders

709,79€               
Urologie 15C898 149599030 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de nier of urineleiders 283,38€               
Urologie 15B344 210301004 Plaatsen van een spiraal ter voorkoming van zwangerschap 461,20€               



Urologie
15B346

210301006
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 (man) 360,23€               

Urologie 15B209 149999006 Het spoelen van de blaas met vloeistof bij een goedaardige vergroting van de prostaat 953,36€               
Urologie 15B206 140401012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij nierstenen 248,79€               

Urologie
15B243

149999072
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij urineverlies/ verzakking

594,00€               
Urologie 15A138 20110018 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaas 594,00€               

Urologie
15A154

20110035
Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of behandeling en/of onderzoek bij goedaardig of 
kwaadaardig gezwel van de blaas 594,00€               

Urologie 15B350 210301015 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand vrouw bij hulpverlening in verband met de voortplanting (vrouw) 243,67€               
Urologie 15B349 210301011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hulpverlening in verband met de voortplanting (man) 177,04€               

Toelichting

Deze prijslijst is van toepassing van 1 januari tot en met 31 december 2023.

Indien er sprake is van een combinatieonderzoek die niet als zodanig op deze lijst staat vermeld wordt de som van de individuele onderzoeken in rekening gebracht.

Indien er contrastvloeistof wordt toegediend wordt dit apart in rekening gebracht.

Bij vragen kunt u contact opnemen met administratie@link2care.nl of bellen naar 030 - 750 10 40.


