
Tarieven CEC vanaf 1 januari 2017   

   

- eerste consult (indien er een aanvraag voor vergoeding wordt gedaan, moet het consult wel geregistreerd 

worden). 

gratis  

- second opnion van buiten 250   

- narcose (of ruggenprik) indien niet bij ingreep inbegrepen 750   

- (extra) overnachting 450   

- bij combineren van meerdere ingrepen mag een combinatie korting van 10% worden verrekend 

bijvoorbeeld: bovenooglidcorrectie (1100) + borstvergroting natrelle (3995) = 5095 -/- 10% = 4585 euro 

-10%   

     

Correcties in het gelaat     

Oogleden     

Bovenoogleden (met lokale verdoving) Vanaf 800 

Bovenoogleden met correctie hefspier (met lokale verdoving in dagbehandeling)   1750 

Onderoogleden (met lokale verdoving in dagbehandeling)   1850 

Boven en onderoogleden (met lokale verdoving in dagbehandeling)   2650 

Aangezien de veiligheid van Aptos draden momenteel nog niet geheel duidelijk is, hebben wij ervoor gekozen deze 

voorlopig nog niet aan te bieden 

    

      

Wenkbrauwen     

Directe wenkbrauwlift (met lokale verdoving in dagbehandeling)   2000 

Directe wenkbrauwlift met bovenooglidcorrectie (met lokale verdoving in dagbehandeling)   2750 

Open voorhoofdslift (met narcose in dagbehandeling)   3750 

Endoscopische voorhoofdslift  (met narcose in dagbehandeling)   4250 

      

Oorcorrecties     

Flapoorcorrectie enkelzijdig (met lokale verdoving in dagbehandeling)   1250 

Flapoorcorrectie dubbelzijdig (met lokale verdoving in dagbehandeling)   2000 

Oorlelverkleining (poliklinisch onder lokale verdoving)   600 

Ingesch Oorlel 1x (poliklinisch onder lokale verdoving)   500 

      

Facelifts     

short scar facelift (met lokale verdoving in dagbehandeling)   4250 

Face/hals lift  (met narcose in dagbehandeling)   7950 

Mid-facelift (met lokale verdoving in dagbehandeling)   2950 

Halslift/Onderkin correctie (chir Z-plastiek) (met narcose in dagbehandeling)   3350 

Onderkin correctie middels liposculpture (met lokale verdoving in dagbehandeling)   1250 

      

Correcties aan de borsten     

Borstvergroting     

Borstvergroting Allergan Natrelle lijn (met narcose in dagbehandeling) rond 3995 

Borstvergroting Allergan style 410 (met narcose in dagbehandeling) anatomisch 4495 

Borstvergroting poly urethaan (POLYTECH) (met narcose in dagbehandeling) rond 4250 

Borstvergroting poly urethaan (POLYTECH) (met narcose in dagbehandeling) anatomisch 4700 

Lipofilling borsten (met narcose in dagbehandeling)    5500 

      

Prothese vervangen     

vervangen voor prothesen Allergan Natrelle lijn (met narcose in dagbehandeling) rond 3995 

vervangen voor prothesen Allergan style 410 (met narcose in dagbehandeling) anatomisch 4495 

vervangen voor prothesen poly-urethaan (POLYTECH) (met narcose in dagbehandeling) rond 4250 

vervangen voor prothesen poly-urethaan (POLYTECH) (met narcose in dagbehandeling) anatomisch 4700 

Kapsel behandeling en vervangen voor prothesen Allergan Natrelle lijn (met narcose in dagbehandeling) rond 4595 

Kapsel behandeling en vervangen voor prothesen Allergan style 410 (met narcose in dagbehandeling) anatomisch 5095 

Kapsel behandeling en vervangen voor  prothesen poly-urethaan (POLYTECH) (met narcose in dagbehandeling) rond 4850 

Kapsel behandeling en vervangen voor prothesen poly-urethaan (POLYTECH) (met narcose in dagbehandeling) anatomisch 5300 



Prothese verwijderen     

enkelzijdig (met narcose in dagbehandeling)   2250 

dubbelzijdig (met narcose in dagbehandeling)   2500 

      

Borstlift     

Borstlift zonder prothesen (met narcose en een overnachting)   4250 

Borstlift met prothesen Inspira Soft Touch (met narcose en een overnachting) rond 5250 

Borstlift met prothesen McGhan style 410 (met narcose en een overnachting) anatomisch 5800 

Borstlift met prothesen poly-urethaan (POLYTECH) (met narcose en een overnachting) rond 5500 

Borstlift met prothesen poly-urethaan (POLYTECH) (met narcose en een overnachting) anatomisch 6050 

      

Borstverkleining     

Borstverkleining (met narcose en een overnachting)   4500 

      

Gynaecomastie correctie     

Gynaecomastie middels open techniek (met narcose in dagbehandeling)   3250 

Gynaecomastie middels liposuctie (met narcose in dagbehandeling)   3250 

      

Tepelcorrecties     

Ingetrokken tepel eenzijdig (met lokale verdoving en poliklinisch)   700 

Ingetrokken tepel beiderzijds (met lokale verdoving en poliklinisch)   1250 

Tepelverkleining eenzijdig (met lokale verdoving en poliklinisch)   700 

Tepelverkleining beiderzijds (met lokale verdoving en poliklinisch)   1250 

Tepelhofverkleining beiderzijds (met lokale verdoving en poliklinisch)   1750 

      

Buikwandcorrecties     

Mini buikwandcorrectie (met narcose in dagbehandeling)   3250 

Mini buikwandcorrectie & liposculptuur operatiegebied (met narcose in dagbehandeling)   3750 

Buikwandcorrectie   4750 

Buikwandcorrectie & liposculptuur operatiegebied   5500 

Buikwandcorrectie Fleur de lis ( ook horizontale huidreductie)   5000 

Buikwandcorrectie Fleur de lis ( ook horizontale huidreductie) & liposculptuur operatiegebied   6000 

Liposuctie buikwandplastiek (operatiegebied inclusief & flanken)   6000 

Lowerbelt lipectomie   7800 

      

Mommy make-over     

Zie opties voor buikwandcorrectie & opties voor correcties aan de borst. Tel beide prijzen bij elkaar op en -15% 

combi voordeel 

    

bijvoorbeeld: buikwandcorrectie met borstvergroting Allergan Natrelle  (4.750 + 3.995 = 8.745 -/- 15% = 7.433,25    7433 

      

Behandelingen aan arm/been (dermolipectomie)     

Armlift beiderzijds   4750 

Dijbeenlift beiderzijds   5500 

      

Liposculptuur behandelingen     

Onderkin correctie middels liposculpture (lokale verdoving in dagbehandeling)   1250 

Onderbuik (lokale verdoving in dagbehandeling)   1650 

Bovenbuik (lokale verdoving in dagbehandeling)   1650 

Boven & onderbuik (met narcose in dagbehandeling)   3250 

Bovenbuik, onderbuik & flanken (met narcose in dagbehandeling)   4250 

Venusheuvel (met narcose in dagbehandeling)     

Bovenbenen (binnenzijde & voorzijde, met narcose in dagbehandeling)    3500 

Bovenbenen (binnenzijde & buitenzijde, met narcose in dagbehandeling)    3500 

Binnenzijde knie beiderzijds (met narcose in dagbehandeling)   3000 



Flank beiderzijds/ ‘love handles’ (met narcose in dagbehandeling)   3250 

Heup beiderzijds (met narcose in dagbehandeling)   3500 

      

Lipofilling     

Lipvergroting lipofilling (met lokale verdoving in dagbehandeling)   2250 

Lipofilling per locatie (met lokale verdoving in dagbehandeling)   2250 

- per extra locatie   900 

Lipofilling borsten (met narcose in dagbehandeling),    5500 

      

Diversen      

Schaamlip verkleining (met lokale verdoving in dagbehandeling)   1750 

Lipverkleining (chirurgisch) (met lokale verdoving in dagbehandeling)   1250 

Verwijderen (chirurgisch) tatoeage (met lokale verdoving en poliklinisch),  afhankelijk van grootte vanaf   850 

      

Huidafwijkingen (met lokale verdoving en poliklinisch)     

verwijderen kleine moedervlek of andere goed aardige huidafwijking 1-2 plekjes (met lokale verdoving en 

poliklinisch) 

  350 

verwijderen kleine moedervlek of andere goed aardige huidafwijking  3-5 plekjes (met lokale verdoving en 

poliklinisch) 

  450 

littekencorrectie klein (1-2cm) (met lokale verdoving en poliklinisch)   400 

littekencorrectie medium (2-5cm) (met lokale verdoving en poliklinisch)   600 

littekencorrectie groot (>5 cm) (met lokale verdoving en poliklinisch)   850 

PA onderzoek per preparaat (indien nodig of gewenst)   150 

      

Injectie/rimpelbehandelingen, kosten zijn per ml     

Fillers     

Juvederm, traangootjes  1,0 ml 450 

Naslolabiaal plooi (neus-lippen plooi) 1,0 ml 450 

Wangen 1,0 ml 450 

Bovenlip 1,0 ml 450 

Onderlip 1,0 ml 450 

Mondhoeken 1,0 ml 450 

Kin 1,0 ml 450 

Acne littekens 1,0 ml 450 

Liquid facelift 1,0 ml 450 

      

Botox     

Botox light   100 

Botox, 1 zone   175 

Botox, 2 zones   325 

Botox, 3 zones   450 

Botox, frons rimpels   175 

Botox, Kraaienpootjes   150 

Botox, Voorhoofdsrimpels   175 

Botox, Kinrimpel   150 

Botox, Gummy Smile   175 

Botox, Wenkbrauwen   150 

Botox, Tanden knarsen   350 

Botox, Migraine behandeling   280 

Botox voor overmatig transpireren oksels, voeten of handen vanaf 600 

 


