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

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

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 Overnachting Totaalprijs

210301002 17B343 Sterilisatie van de man lokale 

verdoving
nee  €              325 

210301002 17B343 Sterilisatie van de man narcose nee  €              680 

210301017 17E793 Refertilisatie narcose nee  €           2.795 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Overnachting Totaalprijs

210301005 17B345 Sterilisatie van de vrouw - laparoscopisch narcose nee  €           1.450 

199906 n.v.t. Sterilisatie van de vrouw als bijomende ingreep tijdens een sectio narcose nee  €              500 

Prijslijst Extra Zorg

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

via 0182 50 52 49 of info@ghez.nl.

Sterilisatie (man)

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.

Schaamlipcorrectie

Sterilisatie (vrouw) 



Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Prijs per 

behandeling

 

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

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Totaalprijs

199872 n.v.t. Bijbetaling i.v.m. meerkosten plaatsing monofocaal torische in plaats van monofocale 

kunststof lens op verzoek patiënt (per oog)

 €              500 

199871 n.v.t. Bijbetaling i.v.m. meerkosten plaatsing multifocale in plaats van monofocale kunststof lens 

op verzoek patiënt (per oog)

 €           1.000 

199873 n.v.t. Bijbetaling i.v.m. meerkosten plaatsing multifocaal torische in plaats van monofocale 

kunststof lens op verzoek patiënt (per oog)

 €           1.200 

Zorgproductcode Declaratiecode (Consumenten) omschrijving Prijs per 

behandeling

039460S n.v.t. Injectie Durolane  €              260 

039887S n.v.t. Blaasspoeling Gepan  €              100 

 

 

Prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten.

Overig

Laserontharing

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

Het eerste consult is niet inbegrepen.

Onderstaande tarieven gelden per oog

Premium kunstlenzen bij staaroperatie

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


