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Passantentarieven WeightWorks 2023 

OK 
  

Diagnose    DBC-
Zorgproduct 

Declaratiecode Activiteiten-
code  

Omschrijving Tarief 

341 
342  

Morbide 
Obesitas  

049999014 15C290   Gastric bypass / Mini gastric bypass / Gastric 
Sleeve 

€ 9.450,00 

341 
342  

Morbide 
Obesitas  

049999013 15C289   Gastric bypass / Mini gastric bypass / Gastric 
Sleeve o.b.v. dagopname (zonder overnachting) 

€ 9.100,00 

120 Hernia 
diaphragmatica 

110401006 15A924   Open operatie bij een breuk van het middenrif € 8.500,00 

120 Hernia 
diaphragmatica 

110401007 15A925   Kijkoperatie bij een breuk van het middenrif 
(hernia diaphragmatica) 

€ 7.445,00 

123 Hernia 
umbilicalis / 
epigastrica  

110401057 15E639   Kijkoperatie bij een navelbreuk/ 
bovenbuikbreuk 

€ 3.600,00 

123 Hernia 
umbilicalis / 
epigastrica  

110401058 15E640   Open operatie bij een navelbreuk/ 
bovenbuikbreuk  

€ 2.490,00 

124 Hernia 
cicatricialis 

110401059 15E641 035741  Kijkoperatie bij een littekenbreuk  € 5.330,00 

124 Hernia 
cicatricialis 

110401060 15E642 035741 Open operatie bij een littekenbreuk € 5.770,00 

117 Hemorroiden 119499041 15C557   Operatie bij goedaardige aandoeningen van / 
rondom de anus (hemorroïden) 

€ 1.770,00 

323 
 
337 

Cholecystitis / 
cholelithiasis    
Pancreatitis 

110901011 15A976 035342 Operatie galblaas en/of galwegen bij een ziekte 
van de galblaas / galstenen / alvleesklier - 
zonder VPLD 

€ 3.025,00 
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323 
 
337 

Cholecystitis / 
cholelithiasis    
Pancreatitis 

110901012 15A977 035342 Operatie galblaas en/of galwegen tijdens een 
ziekenhuisopname bij een ziekte van de galblaas 
/ galstenen / alvleesklier - met VPLD 

€ 4.750,00 

839 Meckel's 
divertikel 

179799019 15C959   Operatie overig bij een aangeboren afwijking € 2.725,00 

 

Poli  
Diagnose    DBC-

Zorgproduct 
Declaratiecode   Omschrijving Tarief 

341 
342  

Morbide 
Obesitas  

049999016 15C291   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op 
afstand bij vetzucht of ondervoeding 

€ 640,00 

341 
342  

Morbide 
Obesitas  

049999010  15C286    Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 
en/of meer dan 2 onderzoeken bij vetzucht of 
ondervoeding  

€ 640,00 

839 Meckel's 
divertikel 

179799007 15C959   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 
en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een 
aangeboren afwijking (Meckel's divertikel) 

€ 705,00 

160 
 
 
163 

Lokale inf. Huid / 
subcutis, 
hidradenitis             
Abces weke 
delen 

129999088 15D636   Maximaal 2 dagbehandelingen of 6 of meer 
polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 
een open been/ doorligwond/ aandoening van 
huid of onderhuids bindweefsel 

€ 805,00 

170 
 
171  

Ganglion, groot 
lipoom               
Naevus, klein 
lipoom 

029899011 15C194   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 
en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een 
goedaardig gezwel van de huid 

€ 390,00 
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320 Abces intra-
abdominaal 

119599002 15C586   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 
en/of dagbehandeling bij een ziekte aan de 
blinde darm/ buikvlies 

€ 750,00 

321 Ulcus duodeni / 
ventriculi (ook 
perforatie) 

119999011 15C603   Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 
en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte 
van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm 

€ 685,00 

323 Cholecystitis / 
cholelithiasis 

110901009 15A975   Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 
en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte 
van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier 

€ 640,00 

328 
329 
340 
 
 
 
366 

Ileus 
Volvulus darm 
Overige niet 
maligne 
gastrointestinale 
aandoeningen  
Obstipatie 

119499076 15C583   Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 
polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij 
een ziekte van het spijsverteringsstelsel 

€ 765,00 

343 Benigne 
neoplasma 
intestinum (excl. 
FAP) 

28899034 15C023   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 
polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand 
en/of dagbehandeling bij een goedaardig of 
kwaadaardig gezwel of poliep van het 
spijsverteringsstelsel 

€ 590,00 

  Intercollegiaal 
consult 

990003008 15D146   ICC Gastro-enterologie € 175,00 

 


