
OZP per 2016 
 
 

199881 Bijbetaling voor supplementaire 
operatieve behandeling vaatlijden 
stamvene onderste extremiteit, open 
procedure, en hieraan gerelateerd 
zorg, op verzoek patiënt. 

Bijbetaling aanvullend operatief verwijderen van 
aandoeningen in een hoofdader van een been en 
hieraan gerelateerde zorg, op verzoek van de 
patiënt. 

199882 Bijbetaling voor supplementaire 
endoveneuze behandeling vaatlijden 
stamvene onderste extremiteit 
(exclusief Clarivein, zie 199886) en 
hieraan gerelateerde zorg, op verzoek 
patiënt. 

Bijbetaling aanvullend verwijderen van 
aandoeningen van een hoofdader van een been met 
behulp van een behandeling in het vat en hieraan 
gerelateerde zorg, op verzoek van de patiënt. 

199883 Bijbetaling voor supplementaire 
flebectomie volgens Muller of 
transilluminated aangedreven 
flebectomie en hieraan gerelateerde 
zorg, op verzoek patiënt. 

Bijbetaling aanvullend verwijderen van spataderen 
in een been door middel van ophalen naar buiten 
met een soort haaknaald en daarna afsnijden of met 
behulp van een buisje met licht en aan het uiteinde 
een mesje en hieraan gerelateerde zorg, op verzoek 
patiënt. 

199884 Bijbetaling voor supplementaire 
sclerocompressietherapie (exclusief 
echogeleide sclerocompressietherapie) 
en hieraan gerelateerde zorg, op 
verzoek patiënt. 

Bijbetaling aanvullend inspuiten van een irriterende 
stof in de spataderen van een been gevolgd door 
dichtdrukken van deze aders met een zwachtel en 
hieraan gerelateerde zorg, op verzoek patiënt. 

199885 Bijbetaling voor supplementaire 
echogeleide sclerocompressietherapie 
en hieraan gerelateerde zorg, op 
verzoek patiënt. 

Bijbetaling aanvullend inspuiten van een irriterende 
stof in spataderen met behulp van een echo-
apparaat gevolgd door dichtdrukken van deze aders 
met een zwachtel en hieraan gerelateerde zorg, op 
verzoek patiënt. 

199886 Bijbetaling voor supplementaire 
mechano-chemische endoveneuze 
ablatiebehandeling (Clarivein) en 
hieraan gerelateerde zorg, op verzoek 
patiënt. 

Bijbetaling aanvullend met behulp van een katheter 
met roterende tip verschrompelen van een afwijking 
in een ader en hieraan gerelateerde zorg, op 
verzoek patiënt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OZP per 2017  
 
 
 
      Ingangsdatum  

199891  Operatieve verwijdering benigne tumor op verzoek van patiënt, na consult ivm een verdachte 

huidlaesie.  99  1601  13  Ja  2070101  

199892  Dermatologische laserbehandeling benigne tumor op verzoek van patiënt, na consult ivm een 

verdachte huidlaesie.  99  1601  13  Ja  2070101  

199893  Verwijdering benigne tumor dmv coagulatie of cryotherapie op verzoek van patiënt, na 

consult ivm een verdachte huidlaesie.  99  1601  13  Ja  2070101  

 

Zorgactiviteit  Omschrijving  ZPK  Aanspraakcode  Tarieftype  Op 
nota?  Ingangsdatum  

199897  
Dermatologische laserbehandeling van overbeharing op verzoek van 

patiënt, nadat een onderliggende aandoening dmv bloedonderzoek is 

uitgesloten. Bijbetaling meerkosten.  
99  1601  13  Ja  20170101  

 
 

Zorgactiviteit  Omschrijving  ZPK  Aanspraakcode  Tarieftype  Op 
nota?  Ingangsdatum  

199894  Dermabrasie of shaving van Rhinophym op verzoek van patiënt, na 

behandeling met medicatie. Bijbetaling meerkosten.  99  1601  13  Ja  20170101  

199895  Dermatologische laserbehandeling van Rhinophym op verzoek van 

patiënt, na behandeling met medicatie. Bijbetaling meerkosten.  99  1601  13  Ja  20170101  

199896  Coagulatie of cryotherapie van Rhynophym op verzoek van patiënt, na 

behandeling met medicatie. Bijbetaling meerkosten.  99  1601  13  Ja  20170101  

 


