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OVPXXXXXX 039813 Eerste orthoptisch onderzoek. 111,21€      

OVPXXXXXX 039814 Standaard vervolg orthoptisch onderzoek. 70,88€        

OVPXXXXXX 039917
Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, 

zie 039918).
40,00€        

OVPXXXXXX 192848 Eerste optometrisch onderzoek (binoculair). 78,81€        

OVPXXXXXX 192849 Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair). 56,43€        

OVPXXXXXX 192854 Preventieve optometrische screening. 58,99€        

070401002 15A379 Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 1.305,00€   

070401004 15A381
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van de ooglens
480,00€      

070401007 15A384 Operatie aan de ooglens bij een ziekte van de ooglens 1.065,00€   

070401008 15A385 Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens 1.105,00€   

070401011 15A387
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de 

ooglens
335,00€      

070401012 15A388 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de ooglens 365,00€      

070401013 15A389
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van de ooglens
445,00€      

070401015 15A390 Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens 230,00€      

070401016 15A391 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de ooglens 95,00€        

070401017 15A392 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens 150,00€      

070401018 15A393 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de ooglens 180,00€      

070401019 15A394
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een 

ziekte van de ooglens
235,00€      

070601002 15A395 Ingewikkelde operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk 2.410,00€   

070601004 15A397 Operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk 1.600,00€   

070601005 15A398
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een 

verhoogde oogdruk
545,00€      

070601009 15A401 Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk 410,00€      

070601011 15A402
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde 

oogdruk
335,00€      
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070601012 15A403 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een verhoogde oogdruk 385,00€      

070601013 15A404
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een 

verhoogde oogdruk
445,00€      

070601014 15A405 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een verhoogde oogdruk 95,00€        

070601015 15A406 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk 155,00€      

070601016 15A407 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een verhoogde oogdruk 170,00€      

070601017 15A408
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een 

verhoogde oogdruk
230,00€      

079599003 15A434
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij 

slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
525,00€      

079599007 15A437
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid 

door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
290,00€      

079599008 15A438
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen 

aan de afstand
345,00€      

079599009 15A439
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij 

slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
410,00€      

079599010 15A440 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 95,00€        

079599011 15A441
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in 

het aanpassen aan de afstand
145,00€      

079599012 15A442
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slechtziendheid door een stoornis in het 

aanpassen aan de afstand
175,00€      

079599013 15A443
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij 

slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand
230,00€      

079799003 15A456
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes 

(suikerziekte)
2.135,00€   

079799007 15A460 Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 580,00€      

079799012 15A465
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
565,00€      



Passantentarieven 2021

Stichting Oogkliniek Zuid-Limburg en Stichting Oogkliniek Extra

Zorgproduct Declaratiecode Consumentenomschrijving Tarief

079799022 15A473
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het 

netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
350,00€      

079799023 15A474
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes 

(suikerziekte)
345,00€      

079799024 15A475
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
415,00€      

079799025 15A476 Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 520,00€      

079799031 15A482
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies 

veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
180,00€      

079799032 15A483
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes 

(suikerziekte)
190,00€      

079799033 15A484
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het 

netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
285,00€      

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

(suikerziekte)
435,00€      

079799036 15A487
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes 

(suikerziekte)
100,00€      

079799037 15A488
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig 

lichaam in het oog, geen netvliesaandoening door diabetes
100,00€      

079799041 15A491 Operatieve ingreep bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) 705,00€      

079999020 15A525 Ooglidcorrectie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 745,00€      

070801003 15B573
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
710,00€      

070801007 15B576
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de 

oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
335,00€      

070801008 15B577 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 365,00€      

070801009 15B578
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
485,00€      
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070801010 15B579 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) 95,00€        

070801011 15B580
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de 

oogzenuwbanen)
165,00€      

070801012 15B581
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogzenuw (of de 

oogzenuwbanen)
180,00€      

070801013 15B582
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een 

ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)
255,00€      

079499005 15B585 Operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 1.820,00€   

079499011 15B590 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 340,00€      

079499012 15B591
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van de oogspieren of scheelzien
445,00€      

079499013 15B592 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 100,00€      

079499015 15B594 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien 185,00€      

079499016 15B595
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een 

ziekte van de oogspieren of scheelzien
265,00€      

079699003 15B597
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van het oog
560,00€      

079699007 15B600
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het 

oog
335,00€      

079699008 15B601 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oog 370,00€      

079699009 15B602
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van het oog
425,00€      

079699010 15B603 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het oog 90,00€        

079699011 15B604 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog 150,00€      

079699012 15B605 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het oog 175,00€      

079699013 15B606
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een 

ziekte van het oog
230,00€      

079799005 15B609
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig 

lichaam in het oog
2.905,00€   
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079799008 15B610
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een 

oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
720,00€      

079799017 15B614
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, 

ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
345,00€      

079799018 15B615
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ 

glasachtig lichaam in het oog
360,00€      

079799019 15B616
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een 

oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
490,00€      

079799020 15B617
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig 

lichaam in het oog
525,00€      

079799026 15B618
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig 

lichaam in het oog
90,00€        

079799027 15B619
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het 

netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
150,00€      

079799028 15B620
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ 

glasachtig lichaam in het oog
185,00€      

079799029 15B621
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een 

oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
280,00€      

079799035 15B623
Laserbehandeling van beperkte delen van het netvlies (panretinale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het 

netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
510,00€      

079799039 15B624
Laserbehandeling van grote delen van het netvlies (focale laser) of van glasvochttroebelingen (YAG-laser) bij 

een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
400,00€      

079799042 15B625
Uitgebreide operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het 

oog
680,00€      

079799044 15B626
Beperkte operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het 

oog
650,00€      

079899004 15B630 Operatie bij een ziekte van het bindvlies van het oog 1.100,00€   

079899005 15B631
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol
665,00€      
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079899008 15B634
Ingreep in het voorsegment van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig 

lichaam/ oogbol
1.720,00€   

079899010 15B635
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van 

bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol
340,00€      

079899011 15B636
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ 

straalvormig lichaam/ oogbol
370,00€      

079899012 15B637
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol
525,00€      

079899013 15B638
Uitgebreide ingreep bij een aandoening van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ 

straalvormig lichaam/ oogbol
855,00€      

079899014 15B639
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig 

lichaam/ oogbol
95,00€        

079899015 15B640
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ 

hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol
165,00€      

079899016 15B641
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ 

straalvormig lichaam/ oogbol
205,00€      

079899017 15B642
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van 

bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol
270,00€      

079899019 15B643 Ingreep bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 415,00€      

079999005 15B646
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ 

traanapparaat/ oogkas
690,00€      

079999008 15B649 Operatie aan de traanweg(en) bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 1.430,00€   

079999010 15B650
2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het 

ooglid/ traanapparaat/ oogkas
340,00€      

079999011 15B651 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 355,00€      

079999012 15B652
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas
550,00€      

079999013 15B653 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 95,00€        
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079999014 15B654
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ 

traanapparaat/ oogkas
170,00€      

079999015 15B655 2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 200,00€      

079999016 15B656
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het 

ooglid/ traanapparaat/ oogkas
285,00€      

079999019 15B657 Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 1.160,00€   

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

traanapparaat/ oogkas
615,00€      

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

oogkas
345,00€      

070601019 15D602 Ingreep bij verhoogde oogdruk bij een verhoogde oogdruk 840,00€      

070601020 15D603 Laserbehandeling bij verhoogde oogdruk bij een verhoogde oogdruk 590,00€      

070601018 15E305 Operatie aan de oogbol bij een verhoogde oogdruk 2.375,00€   

079799047 15E306 Operatie bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog 2.515,00€   

079899020 15E307 Operatie aan de oogbol bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol 3.360,00€   

079999004 15E308 Operatie aan de oogbol bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 2.140,00€   

079999017 15E309 Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas 1.005,00€   

079499017 15E713
Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte 

van de oogspieren of scheelzien
485,00€      

079499018 15E714
2 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de 

oogspieren of scheelzien
335,00€      

079499019 15E715
1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of 

scheelzien
170,00€      

Duur geneesmiddel 16016610 LUCENTIS INJVLST 10MG/ML WWSP 0,165ML 725,81€      

Duur geneesmiddel 16910494 EYLEA INJECTIEVLOEISTOF 40MG/ML WWSP 0,09ML 872,27€      


