
 
   Passantentarieven	  Stichting	  Oogzorg	  Opticus	  2015	  =	  maximumtarieven.	  Met	  uw	  zorgverzekering	  kan	  een	  lagere	  prijs	  

afgesproken	  zijn	  dan	  wel	  hanteren	  wij	  het	  marktconform	  tarief	  	  van	  uw	  zorgverz..	  	  Info:	  0650489324	  of	  uw	  zorgverz..	  
	  
	  
	  

 
Declaratiecode	  

 
Zorgproduct	  

 
Tarief	  IN	  €	  

 
Omschrijving	  

15A387	   070401011	   425	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  ooglens	  

15A391	   070401016	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  ooglens	  

15A392	   070401017	   250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  ooglens	  

15A393	   070401018	   235	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  ooglens	  

15A394	   070401019	   325	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  ooglens	  

15A398	   070601005	   595	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  verhoogde	  oogdruk	  

15A401	   070601009	   495	   Laserbehandeling	  om	  de	  oogdruk	  te	  verlagen	  bij	  een	  verhoogde	  oogdruk	  

15A402	   070601011	   425	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  verhoogde	  oogdruk	  

15A403	   070601012	   395	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  verhoogde	  oogdruk	  

15A404	   070601013	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  425	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  verhoogde	  oogdruk	  

15A405	   070601014	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  verhoogde	  oogdruk	  

15A406	   070601015	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  325	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  verhoogde	  oogdruk	  

15A407	   070601016	   235	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  verhoogde	  oogdruk	  

15A408	   070601017	   325	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  verhoogde	  oogdruk	  

15A434	   079599003	   595	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  slechtziendheid	  door	  een	  stoornis	  in	  het	  aanpassen	  aan	  de	  afstand	  

15A437	   079599007	   425	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  slechtziendheid	  door	  een	  stoornis	  in	  het	  aanpassen	  aan	  de	  afstand	  

15A439	   079599009	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  425	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  slechtziendheid	  door	  een	  stoornis	  in	  het	  aanpassen	  aan	  de	  afstand	  

15A440	   079599010	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  slechtziendheid	  door	  een	  stoornis	  in	  het	  aanpassen	  aan	  de	  afstand	  

15A441	   079599011	   250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  slechtziendheid	  door	  een	  stoornis	  in	  het	  aanpassen	  aan	  de	  afstand	  

15A442	   079599012	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  235	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  slechtziendheid	  door	  een	  stoornis	  in	  het	  aanpassen	  aan	  de	  afstand	  

15A443	   079599013	   325	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  slechtziendheid	  door	  een	  stoornis	  in	  het	  aanpassen	  aan	  de	  afstand	  

15A465	   079799012	   595	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  netvlies	  veroorzaakt	  door	  diabetes	  (suikerziekte)	  

15A473	   079799022	   425	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  netvlies	  veroorzaakt	  door	  diabetes	  (suikerziekte)	  

15A474	   079799023	   395	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  netvlies	  veroorzaakt	  door	  diabetes	  (suikerziekte)	  

15A475	   079799024	   425	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  netvlies	  veroorzaakt	  door	  diabetes	  (suikerziekte)	  

15A482	   079799031	   250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  netvlies	  veroorzaakt	  door	  diabetes	  (suikerziekte)	  

15A483	   079799032	   235	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  netvlies	  veroorzaakt	  door	  diabetes	  (suikerziekte)	  



 
15A484	   079799033	   325	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  netvlies	  veroorzaakt	  door	  diabetes	  (suikerziekte)	  

15A485	   079799034	   530	   Laserbehandeling	  (focaal)	  van	  netvliesafwijkingen	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  netvlies	  veroorzaakt	  door	  diabetes	  (suikerziekte)	  

15A487	   079799036	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  netvlies	  veroorzaakt	  door	  diabetes	  (suikerziekte)	  
 
15A488	  

 
079799037	  

 
125	  

1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  het	  oog,	  geen	  netvliesaandoening	  door	  
diabetes	  

15B576	   070801007	   425	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  oogzenuw	  (of	  de	  oogzenuwbanen)	  

15B579	   070801010	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  oogzenuw	  (of	  de	  oogzenuwbanen)	  

15B580	   070801011	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  oogzenuw	  (of	  de	  oogzenuwbanen)	  

15B581	   070801012	   235	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  oogzenuw	  (of	  de	  oogzenuwbanen)	  

15B582	   070801013	   325	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  oogzenuw	  (of	  de	  oogzenuwbanen)	  

15B592	   079499013	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  oogspieren	  of	  scheelzien	  

15B594	   079499015	   235	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  oogspieren	  of	  scheelzien	  

15B595	   079499016	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  325	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  de	  oogspieren	  of	  scheelzien	  

15B597	   079699003	   425	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  

15B600	   079699007	   425	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  

15B601	   079699008	   395	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  

15B602	   079699009	   425	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  

15B603	   079699010	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  

15B604	   079699011	   250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  

15B605	   079699012	   235	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  

15B606	   079699013	   325	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  
 
15B610	  

 
079799008	  

 
595	  

Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  
het	  oog	  

 
15B614	  

 
079799017	  

 
425	  

2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  het	  
oog	  

15B615	   079799018	   395	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  het	  oog	  
 
15B616	  

 
079799019	  

 
425	  

Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  
het	  oog	  

15B618	   079799026	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  het	  oog	  

15B619	   079799027	   250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  het	  oog	  

15B620	   079799028	   235	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  het	  oog	  



 
 
15B621	  

 
079799029	  

 
325	  

2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  het	  
oog	  

 
15B624	  

 
079799039	  

 
	  530	  

 
Laserbehandeling	  van	  grote	  delen	  van	  het	  netvlies	  (focale	  laser)	  bij	  een	  oogontsteking,	  ziekte	  van	  het	  netvlies/	  vaatvlies/	  glasachtig	  lichaam	  in	  het	  oog	  

 
15B635	  

 
079899010	  

 
425	  

2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  bindvlies	  /	  oogwit	  /	  hoornvlies	  /	  iris	  /	  straalvormig	  lichaam	  /	  
oogbol	  

15B636	   079899011	   395	   Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  bindvlies	  /	  oogwit	  /	  hoornvlies	  /	  iris	  /	  straalvormig	  lichaam	  /	  oogbol	  
 
15B637	  

 
079899012	  

 
425	  

Meer	  dan	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  bindvlies	  /	  oogwit	  /	  hoornvlies	  /	  iris	  /	  straalvormig	  lichaam	  /	  
oogbol	  

15B639	   079899014	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  bindvlies	  /	  oogwit	  /	  hoornvlies	  /	  iris	  /	  straalvormig	  lichaam	  /	  oogbol	  

15B640	   079899015	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  bindvlies	  /	  oogwit	  /	  hoornvlies	  /	  iris	  /	  straalvormig	  lichaam	  /	  oogbol	  

15B641	   079899016	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  235	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  bindvlies	  /	  oogwit	  /	  hoornvlies	  /	  iris	  /	  straalvormig	  lichaam	  /	  oogbol	  
 
15B642	  

 
079899017	  

 
325	  

2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  bindvlies	  /	  oogwit	  /	  hoornvlies	  /	  iris	  /	  straalvormig	  lichaam	  /	  
oogbol	  

15B650	   079999010	   425	   2	  tot	  en	  met	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  uitgebreid	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  ooglid/	  traanapparaat/	  oogkas	  

15B653	   079999013	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  ooglid/	  traanapparaat/	  oogkas	  

15B654	   079999014	   250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  ooglid/	  traanapparaat/	  oogkas	  

15B655	   079999015	   235	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  ooglid/	  traanapparaat/	  oogkas	  

15B656	   079999016	   235	   2	  tot	  4	  polikliniekbezoeken	  met	  eenvoudig	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  ooglid/	  traanapparaat/	  oogkas	  

15B658	   079999021	   525	   Operatie	  waarbij	  een	  dun	  metalen	  staafje	  in	  de	  traanwegen	  wordt	  ingebracht	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  ooglid/	  traanapparaat/	  oogkas	  

15B659	   079999023	   450	   Ingreep	  bij	  een	  aandoening	  van	  ooglid	  /	  traanapparaat	  /	  oogkas	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  ooglid/	  traanapparaat/	  oogkas	  

17B603	   079699010	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  

17B604	   079699011	   250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  het	  oog	  

17B639	   079899014	   125	   1	  of	  2	  polikliniekbezoeken	  bij	  een	  ziekte	  van	  bindvlies	  /	  oogwit	  /	  hoornvlies	  /	  iris	  /	  straalvormig	  lichaam	  /	  oogbol	  

17B640	   079899015	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  250	   1	  polikliniekbezoek	  met	  diagnostisch	  onderzoek	  bij	  een	  ziekte	  van	  bindvlies	  /	  oogwit	  /	  hoornvlies	  /	  iris	  /	  straalvormig	  lichaam	  /	  oogbol	  

	  


