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080032 Lokale injectie medicatie onder echo- of röntgengeleide. 170,59€           

080077 Diagnostische punctie of biopsie van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle. 166,96€           

080080
Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en 

ongeacht het aantal zittingen. 119,96€           

081002 Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen. 51,73€             

081342 CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel. 176,66€           

081370 ECHOGRAFIE VAN DE SCHEDEL (NIET BEDOELD WORDT DE MID-LINE ECHO). 96,50€             

081670 Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten. 141,55€           

082002 Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid. 51,14€             

082070 ECHOGRAFIE VAN HET AANGEZICHT EN/OF NEUSBIJHOLTEN. 98,45€             

082602 Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen. 58,60€             

082970 ECHOGRAFIE VAN DE SCHILDKLIER EN/OF HALS. 103,41€           

083002 Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 84,53€             

083042 CT ONDERZOEK VAN DE WERVELKOLOM. 182,31€           

083102 Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan. 57,91€             

083202 Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan. 50,99€             

083290 MRI thoracale wervelkolom. 324,19€           

083302 Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten. 55,25€             

083390 MRI lumbosacrale wervelkolom. 286,55€           

083402 Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis. 52,28€             

083615 Inbrengen van intrathecaal of intra-articulair contrast door de radioloog, t.b.v. MRI of CT. 154,58€           

084042 CT onderzoek van de bovenste extremiteit(en), met of zonder intraveneus contrast. 171,74€           

084070 Echografie van de bovenste extremiteit(en). 107,59€           

084090 MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en). 322,90€           

084202 Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm. 56,05€             

084402 Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm. 49,99€             

084602 Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers. 49,79€             

084730 Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling. 55,53€             

085002 Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting. 55,08€             

085042 CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel. 230,76€           

085070 ECHOGRAFIE VAN HET HART EN/OF DE THORAX. 100,26€           

086202 Radiologisch onderzoek larynx en trachea inclusief struma-onderzoek al of niet met oesofaguscontrast. 53,96€             

086802 Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum. 54,11€             

086902 Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen (excl. mammografie - 3D, zie 086941). 116,21€           

086941 Mammografie - 3D (digitale borst tomosynthese, DBT). 116,81€           

086970 Echografie van mamma. 109,36€           

087002 Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen. 56,29€             

087042
CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder 

toediening van een intraveneus contrastmiddel 224,54€           

087070 Echografie van de buikorganen. 112,44€           

087097 MRI abdomen (excl. rectum, zie 087096). 370,13€           

087111 Radiologisch onderzoek slokdarm. 136,11€           

087211 Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage. 157,16€           

087511 Radiologisch onderzoek dikke darm. 193,90€           

088090 MRI bekken. 320,59€           

088470 ECHOGRAFIE VAN HET SCROTUM. 101,73€           

089042 CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus 205,69€           

089070 Echografie onderste extremiteit(en). 103,53€           

089090 MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en). 287,93€           

089142 CT ONDERZOEK VAN DE ONDERSTE EXTREMITEITEN, MET OF ZONDER INTRAVENEUS CONTRAST. 188,08€           

089202 Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht. 56,79€             

089302 Radiologisch onderzoek bovenbeen. 49,88€             

089402 Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen. 51,58€             

089602 Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen. 50,26€             


