
n.v.t. n.v.t. Eerste consult  €                50 

n.v.t. n.v.t. Uitgebreid eerste consult  €                90 

Ooglidcorrectie

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

079999017 / 

990004072

17E309 / 

17E358

Bovenooglidcorrectie (beide ogen) lokale 

verdoving
nee  €              795 

079999017 / 

990004072

17E309 / 

17E358

Onderooglidcorrectie (beide ogen) lokale 

verdoving
nee  €           1.345 

079999017 / 

990004072

17E309 / 

17E358

Boven- en onderooglidcorrectie (beide ogen)
narcose nee  €           2.790 

Oorcorrectie

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

089999004 17E310 Correctie van het oorskelet bij een ziekte van het oor - één oor narcose nee  €           1.850 

089999004 17E310 Correctie van het oorskelet bij een ziekte van het oor - beide oren narcose nee  €           2.100 

volgt volgt Oorlelcorrectie - één oor lokale 

verdoving
nee  €              455 

volgt volgt Oorlelcorrectie - beide oren lokale 

verdoving
nee  €              770 

Voorhoofdslift

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

volgt volgt Mini-voorhoofdslift lokale 

verdoving
nee  €           1.700 

volgt volgt Endoscopische voorhoofdslift narcose nee  €           3.500 

Prijslijst Groene Hart Cosmetische Zorg

Hieronder treft u het overzicht van behandelingen en tarieven (per 1 oktober 2019) aan. Staat de prijs voor uw behandeling er niet bij? Neem dan contact met ons op 

via 0182 50 52 49 of cosmetischezorg@ghz.nl.

Gezicht

Tarieven voor een consult*

*  Met uitzondering van verzekerde zorg. 

Kiest u er voor de behandeling te laten uitvoeren, dan valt het eerste consult in de totaalprijs die u voor de ingreep betaalt. 

Besluit u de behandeling niet te laten uitvoeren dan zijn er twee mogelijkheden:

• Heeft u een verwijsbrief? De nota wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Het tarief dat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder uw eigen 

risico. 

• Heeft u geen verwijsbrief? U ontvangt van ons een nota op basis van bovenstaande tarieven.



Injectables

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Prijs per 

behandeling

Botox®

n.v.t. n.v.t. 1 behandelzone nee  €              195 

n.v.t. n.v.t. 2 behandelzones nee  €              295 

n.v.t. n.v.t. 3 behandelzones nee  €              395 

Fillers - Juvederm Voluma, Volift of Volbella  

n.v.t. n.v.t. Traangoot (wallen) nee  €              300 

n.v.t. n.v.t. Jukbeenderen nee  €              395 

n.v.t. n.v.t. Neus-lippen plooi nee  €              395 

n.v.t. n.v.t. Mondhoeken nee  €              300 

n.v.t. n.v.t. Marionetlijnen, vanaf nee  €              300 

n.v.t. n.v.t. Marionetlijnen en mondhoeken nee  €              395 

n.v.t. n.v.t. Lippen, vanaf nee  €              300 

n.v.t. n.v.t. Bovenliplijnen (rokerslijntjes) nee  €              395 

n.v.t. n.v.t. Neuscorrectie nee  €              300 

n.v.t. n.v.t. Filler verwijderen nee  €              100 

Lichaam

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

990004028 17D182 Borstvergroting met ronde protheses narcose nee  €           3.650 

990004028 17D182 Borstvergroting met anatomische protheses narcose nee  €           4.300 

990004028 17D182 Borstlift narcose ja  €           3.950 

990004028 17D182 Borstlift met ronde protheses narcose ja  €           5.100 

990004028 17D182 Borstlift met anatomische protheses narcose ja  €           5.800 

990004076 17E858 Vervangen borstprotheses met ronde protheses, incl. behandelen kapselvorming
narcose nee

 €           3.850 

990004076 17E858 Vervangen borstprotheses met anatomische protheses, incl. behandelen kapselvorming
narcose nee

 €           4.450 

199905 n.v.t. Plaatsen ronde protheses (na verwijderen oude protheses op medische indicatie) narcose  €           1.600 

199905 n.v.t. Plaatsen anatomische protheses (na verwijderen oude protheses op medische indicatie) 
narcose  

 €           2.400 

990004077 17E859 Verwijderen borstprothese - één implantaat narcose nee  €           1.790 

990004077 17E859 Verwijderen borstprotheses - beide implantaten narcose nee  €           2.250 

990004077 17E859 Verwijderen borstprotheses - beide implantaten, incl. behandelen kapselvorming
narcose ja  €           3.550 

Borstcorrectie

Onderstaande tarieven gelden per behandeling.

Borstvergroting/-lift



Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

Borstverkleining

990004033 17B376 Borstverkleining narcose ja  €           4.500 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

990004065 17D214 Tepelcorrectie - één zijde narcose nee  €              950 

990004065 17D214 Tepelcorrectie - beiderzijds narcose nee  €           1.450 

990004065 17D214 Tepelhofverkleining - één zijde lokale 

verdoving
nee  €              695 

990004065 17D214 Tepelhofverkleining - beiderzijds lokale 

verdoving
nee  €           1.390 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

990004048 17D201 Borstverkleining man - liposuctie narcose nee  €           1.990 

990004048 17D201 Borstverkleining man - liposuctie en klierverwijdering narcose ja  €           2.450 

 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

990004036 17D189 Bovenarmlift - beiderzijds narcose nee  €           3.250 

 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

990004026 17D180 Bovenbeenlift - beiderzijds narcose ja  €           4.050 

  

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

990004059 17D209 Mini buikwandcorrectie narcose nee  €           2.750 

990004038 17D191 Mini buikwandcorrectie incl. liposuctie narcose nee  €           3.400 

990004038 17D191 Buikwandcorrectie incl. navelverplaatsing narcose ja  €           4.750 

 

Borstcorrectie man (gynaecomastie)

Tepel(hof)correctie

Buikwandcorrectie

Bovenarmlift

Bovenbeenlift



Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

990004036 17D189 Liposuctie hals lokale 

verdoving
nee  €           1.090 

990004036 17D189 Liposuctie bovenarmen narcose nee  €           1.600 

990004036 17D189 Liposuctie bovenbuik lokale 

verdoving
nee  €           1.390 

990004036 17D189 Liposuctie bovenbuik narcose nee  €           1.490 

990004036 17D189 Liposuctie onderbuik narcose nee  €           1.490 

990004036 17D189 Liposuctie heupen narcose nee  €           1.690 

990004036 17D189 Liposuctie bovenbenen narcose nee  €           1.990 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Totaalprijs

990004062 17D211 Correctie binnenste schaamlippen lokale 

verdoving
nee

 €           1.250 

990004062 17D211 Correctie binnenste schaamlippen narcose nee  €           1.650 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Prijs per 

behandeling

 

199897 n.v.t. Laserontharing bovenlip  €                60 

199897 n.v.t. Laserontharing hals- en kaaklijn  €                90 

199897 n.v.t. Laserontharing hele gezicht  €              125 

199897 n.v.t. Laserontharing oksels  €                90 

199897 n.v.t. Laserontharing bikinilijn (klein)  €              100 

199897 n.v.t. Laserontharing bikinilijn (totaal)  €              150 

199897 n.v.t. Laserontharing rug  €              280 

199897 n.v.t. Laserontharing rug incl. gedeelte schouders/armen  €              350 

199897 n.v.t. Laserontharing onderbenen  €              280 

199897 n.v.t. Laserontharing bovenbenen  €              280 

199897 n.v.t. Laserontharing sinus pilonidalis  €                90 

Schaamlipcorrectie

Laserontharing
Onderstaande richtprijzen gelden per behandeling. De prijs wordt in overleg met de huidtherapeut, na beoordeling van het te behandelen gebied, vastgesteld.

Het eerste consult is niet inbegrepen.

Liposuctie



Spataderen

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Prijs per 

behandeling

199884 n.v.t. Sclerocompressie  €              125 

199883 n.v.t. Muller klein - één been  €              350 

199883 n.v.t. Muller groot - één been  €              600 

199882 n.v.t. Laserbehandeling - één been  €           1.100 

199882 n.v.t. Laserbehandeling - beide benen  €           1.500 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Prijs per 

behandeling

volgt volgt Verwijderen goedaardige huidtumor (plastisch chirurg) - 1 plekje  €              275 

volgt volgt Verwijderen goedaardige huidtumoren (plastisch chirurg) - 2-3 plekjes  €              445 

volgt volgt Verwijderen goedaardige huidtumoren (plastisch chirurg) - meerprijs per stuk na derde 

plekje

 €              125 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Prijs per 

behandeling

199893 n.v.t. Verwijderen goedaardige huidtumor (dermatoloog)  €                75 

n.v.t. n.v.t. Laserdermatologie vaatlaesies (couperose)  €                89 

n.v.t. n.v.t. Pigmentleasies  €              100 

n.v.t. n.v.t. Spider naevus  €                60 

 

 

Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten.

Overig

Onderstaande tarieven gelden per behandeling, het eerste consult en een eventueel Duplex onderzoek is hierbij niet  inbegrepen.

Onderstaande tarieven gelden per behandeling, het eerste consult is hierbij niet inbegrepen.

Onderstaande tarieven gelden per behandeling, het eerste consult en de nacontrole is hierbij inbegrepen.


