
Passantentarieven 2023

Declaratiecode Zorgproduct 2023  Omschrijving 

15A295 040201013 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte)
15A786 099899072 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart
15A933 110401019 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een liesbreuk
15B086 131999152 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie of sportgeneeskunde bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B087 131999153 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie of sportgeneeskunde bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op de zenuwbanen (HNP)
15B131 131999230 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie
15B133 131999234 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup
15B134 131999237 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B135 131999239 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B138 131999246 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie
15B699 099499012 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst
15B788 099899078 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer)
15B818 100501046 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij astma of een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD)
15C357 069499046 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C364 069499062 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen
15C365 069499063 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen
15C396 069599053 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C406 090301007 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk
15C457 099699085 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een internist, reumatoloog of sportarts bij een aandoening van slagaders of haarvaten
15C506 109699021 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel
15C585 119499078 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel
15C726 131999150 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie of sportgeneeskunde bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15C727 131999151 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie of sportgeneeskunde bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15C746 131999206 231,00€        Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening
15C748 131999208 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening
15C756 131999228 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel
15C759 131999244 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht
15C957 170901055 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking botspierstelsel
15C989 182199028 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen
15D045 199299011 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel/letsels
15E313 099499022 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij pijn op de borst
15E351 131999174 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij botontkaling of -verweking
15E786 199299115 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gebroken heup
15E789 199299120 231,00€        1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel

Declaratiecode Zorgproduct 2023  Omschrijving 

15A293 040201010 418,00€        3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij diabetes (suikerziekte)
15A779 099899063 418,00€        Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart
15A926 110401008 418,00€        Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een liesbreuk
15B063 131999105 418,00€        Behandeling bij klachten aan de wervelkolom
15B067 131999113 418,00€        Diagnostiek/ingreep/meer dan 2 polikliniekbezoeken/consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie of sportgeneeskunde bij uitstulping van tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B068 131999114 418,00€        Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie of sportgeneeskunde bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B115 131999198 418,00€        Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup
15B116 131999202 418,00€        Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B124 131999215 418,00€        Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie
15B125 131999217 418,00€        Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie
15B126 131999218 418,00€        Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup
15B127 131999223 418,00€        Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B132 131999232 418,00€        Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie
15B784 099899069 418,00€        Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer)
15C392 069599046 418,00€        Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C713 131999111 418,00€        Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie of sportgeneeskunde bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel
15C717 131999129 418,00€        Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel
15C730 131999156 418,00€        3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening
15C741 131999194 418,00€        Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel
15C750 131999214 418,00€        Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel
15C751 131999216 418,00€        Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht
15C757 131999231 418,00€        Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht
15D041 199299006 418,00€        Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij letsel/ letsels
15E311 099499016 418,00€        Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst
15E788 199299119 418,00€        Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel
15E917 099899118 418,00€        Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel
15E935 131999287 418,00€        3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) en/of onderzoek naar de longfunctie bij een reumatische aandoening
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15B094 131999165 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie
15B098 131999172 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup
15B099 131999178 583,00€        Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B114 131999197 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie
15B816 100501044 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij astma of een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD)
15C363 069499059 583,00€        Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen
15C404 090301004 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een hoge bloeddruk
15C732 131999164 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel
15C742 131999196 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht
15C955 170901053 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aangeboren afwijking botspierstelsel
15C956 170901054 583,00€        Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel
15C973 182199008 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen
15C981 182199019 583,00€        3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen
15E346 131999067 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij botontkaling of -verweking
15E350 131999142 583,00€        3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij botontkaling of -verweking
15E625 199199016 583,00€        Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en/of meer dan 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak
15E934 131999286 583,00€        Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) en/of onderzoek naar de longfunctie bij een reumatische aandoening
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15B102 131999181 730,00€        Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15C715 131999118 730,00€        Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening
15E349 131999098 730,00€        Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij botontkaling of -verweking
15E787 199299118 730,00€        Diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel
15C503 109699017 730,00€        Onderzoek of behandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel

>2 consulten bij de sportarts OF 1-2 consulten bij de sportarts + aanvullend onderzoek (röntgen/CT/MRI/echo) OF >2 onderzoeken (röntgen/CT/MRI/echo)

1-2 consulten bij de sportarts

Consult(en) + aanvullend onderzoek

>4 consulten + aanvullend onderzoek


