
Tarieven niet verzekerde zorg Plastische Chirurgie 2021

Borsten

Borstvergroting enkelzijdig , rond

Borstvergroting enkelzijdig , anatomisch

Borstvergroting dubbelzijdig , rond

Borstvergroting dubbelzijdig anatomisch

Borstlift enkelzijdig

Borstlift dubbelzijdig

Borstlift enkelzijdig met prothese rond

Borstlift enkelzijdig met prothese , anatomisch

Borstlift dubbelzijdig met prothese, rond

Borstlift dubbelzijdig met prothese , anatomisch

Borstverkleining enkelzijdig

Bostverkleining dubbelzijdig

Borstprothese verwijderen enkelzijdig

Bosrtprothese verwijderen dubbelzijdig

Plaatsen nieuwe protheses enkelzijdig 

Plaatsen nieuwe protheses dubbelzijdig 

Plaatsen nieuwe prothese indien verwijderen wordt vergoed door zv, enkelzijdig

Plaatsen nieuwe prothese indien verwijderen wordt vergoed door zv, dubbelzijdig

Correctie borstvorming bij mannen , enkelzijdig, alleen liposuctie

Correctie borstvorming bij mannen, dubbelzijdig , alleen liposuctie

Correctie borstvorming bij mannen , enkelzijdig met verwijderen klierweefsel

Correctie borstvorming bij mannen , dubbelzijdig met verwijderen klierweefsel

Buik

Totale buikwand incl navel

Totale buikwand incl navel, uitgebreid / verlengde opname 

Buikwand inclusief liposuctie

Mini buikwandplastiek

Mini buikwandplastiek met liposuctie

Liposuctie

Liposuctie 1 locatie

Elke volgende locatie extra 

Lipofilling 1 locatie



Elke volgende locatie extra

Ledematen en heupen

Armlift bdz met liposuctie

Dijbeenlift met liposuctie

Littekencorrectie klein (locaal anaesthesie)

Littekencorrectie middel (locaal anaesthesie)

Littekencorrectie groot 

Littekencorrectie zeer groot

Gelaat

Facelift 

Facelift met halslift, liposuctie

Bovenooglidcorrectie

Onderooglidcorrectie

Boven en onderooglidcorrectie

Bovenooglidcorrectie met spierinkorting

Bovenooglidcorrectie met directe wenkbrauwlift

Endoscopische voorhoofdslift

Direkte wenkbrauwlift

Endoscopische voorhoofdslift met bovenooglidcorrectie

Oren

Correctie oorskelet enkelzijdig

Correctie oorskelet dubbelzijdig

Correctie uitgescheurde oorlel enkelzijdig

Correctie uitgescheurde oorlel dubbelzijdig

Schaamlip verkleining

Verwijderen moedervlekken, talgkliercyste, vetbultjes

Verwijderen 1-2

Verwijderen 3 -6

Indien PA onderzoek  (extra )

Fillers



1 locatie

Botox

1 locatie

extra locatie 

Neus

Neustip correctie

totale neuscorrectie

Narcose 

Peeling

TCA peeling 

Easy Phenol light full face 

Phenol + easy Phenol very light boven/ onderlip (1 zone ) 

Phenol + easy Phenol very light boven en onderlip of boven en onderogen (2 zones) 



ASZ

€ 2.750,00

€ 3.150,00

€ 3.950,00

€ 4.500,00

€ 3.250,00

€ 4.750,00

€ 3.950,00

€ 4.250,00

€ 5.500,00

€ 5.700,00

€ 3.250,00

€ 4.750,00

€ 1.950,00

€ 2.650,00

€ 3.000,00

€ 4.250,00

€ 1.400,00

€ 1.950,00

€ 2.200,00

€ 2.950,00

€ 2.750,00

€ 3.500,00

€ 4.950,00

€ 5.200,00

€ 5.950,00

€ 3.400,00

€ 3.900,00

€ 2.350,00

€ 750,00

€ 1.950,00



€ 650,00

€ 4.250,00

€ 5.700,00

€ 400,00

€ 600,00

€ 1.700,00

€ 2.200,00

€ 4.750,00

€ 6.500,00

€ 990,00

€ 1.600,00

€ 2.400,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 3.100,00

€ 1.500,00

€ 3.950,00

€ 2.250,00 locaal aneasthesie 1500

€ 3.000,00 locaal aneasthesie 2250

€ 400,00

€ 700,00

€ 1.500,00 narcose 2250

€ 350,00

€ 550,00

€ 115,00



vanaf 350,-

€ 200,00

€ 150,00

€ 2.950,00

€ 4.500,00

€ 750,00

€ 650,00

€ 3.250,00

€ 2.000,00

€ 2.500,00


