
Declara�ecode Zorgproductcode Zorgac�viteit Omschrijving Passantentarief Kostendeel Honorariumdeel
15A385 070401008 Staaropera�e bij een ziekte van de ooglens 1.600,00€            1.350,00€   250,00€                 
15A387 070401011 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnos�sch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 300,00€               210,00€       90,00€                   
15A388 070401012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens 355,00€               250,00€       105,00€                 
15A389 070401013 Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnos�sch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 455,00€               325,00€       130,00€                 
15A390 070401015 Laserbehandeling van nastaar 375,00€               275,00€       100,00€                 
15A391 070401016 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de ooglens 75,00€                 40,00€         35,00€                   
15A392 070401017 Een polikliniekbezoek (met diagnos�sch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 200,00€               130,00€       70,00€                   
15A393 070401018 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens 175,00€               85,00€         90,00€                   
15A394 070401019 2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnos�sch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens 250,00€               165,00€       85,00€                   
15E621 079899021 Corneale collagene crosslinking, opera�e cornea (zwaar) 1.600,00€            1.350,00€   250,00€                 
15E621 079899021 Plaatsen intrastromale corneale ringsegmenten (ICR), opera�e cornea (zwaar) 1.750,00€            1.450,00€   300,00€                 

15E620/17E620 079599015
031049 – 
(Trans)PRK Refrac�echirurgie; opera�e bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand * 1.349,50€            1.199,50€   150,00€                 

15E620/17E620 079599015
031050 – 
(Intra)Lasik Refrac�echirurgie; opera�e bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand * 1.199,50€            1.049,50€   150,00€                 

15E620/17E620 079599015 031050 – SMILE ** Refrac�echirurgie; opera�e bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand * 1.649,50€            1.499,50€   150,00€                 

15E620/17E620 079599015 031052 - Lasek
Refrac�echirurgie; opera�e bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de
afstand 1.000,00€            875,00€       125,00€                 

15E620/17E620 079599015

031279 – 
Refrac�eve 
lenswisseling Refrac�echirurgie; opera�e bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand 2.500,00€            2.200,00€   300,00€                 
199871 Trifocale aanvulling bij implanteren  van een lens 1.200,00€            1.050,00€   150,00€                 

* prijs bij behandeling van 2 ogen 
** de behandelmethode SMILE krijgt per 01-01-2019 een zorgac�viteit code (031054) tot die �jd wordt de code van 
Intralasik daarvoor gebruikt 

Passantentarieven 2018 

De passantentarieven zijn de prijzen die zorgaanbieders in rekening brengen als er geen contract is met de zorgverzekeraar en / of indien de pa�ënt niet verzekerd is. Het gaat hierbij om behandelingen die onder de verzekerde 
zorg vallen. Visus Oogkliniek hee� (nog) geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat pa�ënten die verzekerde zorg ontvangen via Visus Oogkliniek, de behandeling eerst volledig zelf moeten betalen. Vervolgens kan 
de nota door de pa�ënt worden ingediend bij de zorgverzekeraar, zodat achteraf een gedeeltelijke vergoeding kan worden ontvangen. Dat bedrag verschilt per verzekeraar. Visus Oogkliniek hee� als hoofdac�viteit 
refrac�echirurgie. In eerste instan�e komen mensen bij Visus Oogkliniek om te kijken of zij refrac�echirurgisch kunnen worden geholpen aan hun aandoening van het oog. Het uitgebreide vooronderzoek hiervoor bieden wij 
gra�s aan. Pa�ënten waaruit blijkt bij het vooronderzoek dat ze een aandoening aan het oog hebben zullen worden doorverwezen naar een ziekenhuis of een andere ZBC. In deze gevallen zullen geen kosten in rekening gebracht 
worden. Pa�ënten met cataract en keratoconus vallen wel binnen de doelgroep en zullen uitgebreid geïnformeerd worden over de mogelijkheden binnen Visus Oogkliniek. Voor beide behandelingen moet er voldaan worden 
aan bepaalde voorwaarden voordat de behandeling vanuit de verzekerde zorg betaald kan worden. Om uw behandeling vergoed te krijgen vanuit uw basis of aanvullende verzekering hee� u een verwijsbrief nodig van uw 
huisarts of een medisch specialist. Dit is per 1 januari 2012 verplicht, in elk ziekenhuis, maar ook in een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) als Visus Oogkliniek. Een verwijsbrief hee� een geldigheid van één jaar, wat inhoudt dat 
u na het verstrijken van het jaar een nieuwe verwijsbrief nodig hee� als u alsnog een afspraak wilt maken.  Onderstaande Tarieven gelden vanaf 01-01-2018


