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Declaratie code zorgproduct tarief 2022 opbouw
consumenten omschrijving

15B135 131999239 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B435 69499048 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij carpaaltunnelsyndroom
15C756 131999228 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel
15C957 170901055 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel
15C357 69499046 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15B134 131999237 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15C946 170901042 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren heupafwijking
15B131 131999230 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie
15C759 131999244 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van gewricht
15E789 199299120 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel
15B133 131999234 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup
15B138 131999246 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie
15E792 199799014 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond
15C727 131999151 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15D045 199299011 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel
15C853 149399028 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stoornis van de menstruatiecyclus
15B087 131999153 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15E351 131999174 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij botontkalking
15C748 131999208 194,25€               1-2 consulten Maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening
15C746 131999206 194,25€               1-2 consulten Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening
15E318 99599011 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking hartziekte
15C989 182199028 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen
15C746 109699021 194,25€               1-2 consulten 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel
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15C751 131999216 391,15€                    > 2 consulten Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van gewricht
15B113 131999195 391,15€                    > 2 consulten Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie
15C741 131999194 391,15€                    > 2 consulten Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel
15B125 131999217 391,15€                    > 2 consulten Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie
15B116 131999202 391,15€                    > 2 consulten Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B115 131999198 391,15€                    > 2 consulten Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup
15E788 199299119 391,15€                    > 2 consulten Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een letsel
15B117 131999203 391,15€                    > 2 consulten Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B068 131999114 391,15€                    > 2 consulten Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15C842 149399013 391,15€                    > 2 consulten Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een stoornis van de menstruatiecyclus
15C713 131999111 391,15€                    > 2 consulten (&/ > 2 onderzoeken) Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel
15A346 69499043 391,15€                    > 2 consulten (&/ > 2 onderzoeken) Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom
15C354 69499040 391,15€                    > 2 consulten (&/ > 2 onderzoeken) Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C945 170901041 391,15€                    > 2 consulten (&/ > 2 onderzoeken) Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aangeboren heupafwijking
15C956 170901054 391,15€                    > 2 consulten (&/ > 2 onderzoeken) Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel
15D041 199299006 391,15€                    > 2 consulten (&/ > 2 onderzoeken) Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een letsel
15C750 131999214 391,15€                    1-2 consulten + >2 onderzoeken Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel
15B128 131999224 391,15€                    1-2 consulten + >2 onderzoeken Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B124 131999215 391,15€                    1-2 consulten + >2 onderzoeken Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie
15B132 131999232 391,15€                    1-2 consulten + >2 onderzoeken Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie
15B126 131999218 391,15€                    1-2 consulten + >2 onderzoeken Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup
15B127 131999223 391,15€                    1-2 consulten + >2 onderzoeken Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15C757 131999231 391,15€                    1-2 consulten + >2 onderzoeken Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht
15E350 131999142 391,15€                    3-4 consulten 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij botontkalking
15C730 131999156 391,15€                    3-4 consulten 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening
15E349 131999098 391,15€                    > 4 consulten meer dan 4 polikliniekbezoeken bij botontkalking
15C715 131999118 391,15€                    > 4 consulten Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening
15C981 182199019 391,15€                    > 2 consulten (&/ > 2 onderzoeken) 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen
15A779 99899063 391,15€                    >2 consulten of poliklinische diagnostiek Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart
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15C732 131999164 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel
15E346 131999067 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij botontkalking
15C742 131999196 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van gewricht
15B094 131999165 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie
15B114 131999197 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de knie
15B099 131999178 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15C944 170901040 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aangeboren heupafwijking
15C955 170901053 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aangeboren afwijking botspierstelsel
15B098 131999172 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de heup
15C344 69499026 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C342 69499024 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15B102 131999181 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15A342 69499030 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom
15C343 69499025 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C747 131999207 522,40€               1-2 consulten + aanvullend onderzoek Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening
15C749 131999209 522,40€               1-2 consulten + aanvullend onderzoek Maximaal 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening
15A873 100501024 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD)
15c973 18219908 522,40€               consult(en) + aanvullend onderzoek Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen
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15C731 131999157 695,00€               3-4 consulten + aanvullend onderzoek 3 tot 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening
15C716 131999119 695,00€               > 4 consulten + aanvullend onderzoek meer dan 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening

categorie groen: 1-2 consulten 

categorie geel: >2 consulten of 1-2 consulten +>2 onderzoeken

categorie oranje: consult(en) + aanvullend onderzoek  

categorie rood:  > 4 consult(en) + aanvullend onderzoek  


