
Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Passantentarief
15A336 069499010 Injectie en klinisch neurofysiologische onderzoek bij carpaartunnelsyndroom 506,00
15A337 069499019 Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom 528,00
15A338 069499020 Dagbehandeling bij carpaaltunnelsyndroom 507,00
15A339 069499021 Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom 725,00
15A340 069499022 Injectie tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom 186,00
15A341 069499023 Injectie bij carpaaltunnelsyndroom 302,00
15A342 069499030 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom 446,00
15A343 069499031 Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols) 327,00
15A344 069499032 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)652,00
15A345 69499039 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom 380,00
15A346 69499043 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom308,00
15A349 069499060 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom 129,00
15A350 069499061 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand carpaaltunnelsyndroom 221,00
15A369 069799003 Teambehandeling bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 493,00
15A370 069799004 1 dagbehandeling bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 897,00
15A371 069799005 1 dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 1280,00
15A374 069799008 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 766,00
15A375 069799010 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn515,00
15A376 069799011 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn573,00
15A377 069799012 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn204,00
15B025 131999035 Teambehandeling bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 1086,00
15B026 131999036 Dagbehandeling bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 1042,00
15B027 131999037 Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)1437,00
15B031 131999046 Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)870,00
15B041 131999062 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)710,00
15B063 131999105 Behandeling bij klachten aan de wervelkolom 539,00
15B064 131999106 Behandeling bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 543,00
15B067 131999113 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)478,00
15B068 131999114 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)538,00
15B086 131999152 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)164,00
15B087 131999153 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op de zenuwbanen (HNP)265,00
15B099 131999178 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 568,00€                         
15B100 131999179 Diagnostisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 575,00€                         
15B101 131999180 Diagnostisch onderzoek en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom1.088,00€                     
15B102 131999181 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)505,00€                         
15B116 131999202 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom403,00€                         
15B117 131999203 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)359,00€                         
15B127 131999223 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 357,00€                         
15B128 131999224 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 416,00€                         
15B134 131999237 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 175,00€                         
15B135 131999239 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)152,00€                         
15B410 990089002 Pijnbestrijding bij lage rugklachten (ingewikkeld) 2.137,00€                     
15B411 990089004 Pijnbestrijding bij lage rugklachten (middel) 1.216,00€                     
15B412 990089010 Pijnbestrijding bij lage rugklachten (minder) 834,00€                         
15B413 990089011 Neurostimulatie (proef) bij lage rugklachten 5.641,00€                     
15B414 990089012 Neurostimulatie bij lage rugklachten 27.398,00€                  
15B415 990089024 Analgetica pomp (proef) bij lage rugklachten 5.004,00€                     
15B416 990089025 Analgeticapomp bij lage rugklachten 16.575,00€                  
15B417 990089028 Neurostimulatie (vervanging) bij lage rugklachten 20.590,00€                  
15B418 990089041 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lage rugklachten 247,00€                         
15B419 990089044 Analgeticapomp (vervanging) bij lage rugklachten 14.152,00€                  



15B420 990089045 Neurostimulatie (verwijderen) bij lage rugklachten 4.031,00€                     
15B421 990089057 Analgeticapomp (verwijderen) bij lage rugklachten 9.225,00€                     
15B422 990089054 Neurostimulatie (afstellen) bij lage rugklachten 4.924,56€                     
15B424 990089068 Analgeticapomp (afstellen) bij lage rugklachten 3.414,00€                     
15B435 069499048 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom 152,00€                         
15A347 069499053 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom405,00€                         
15A348 069499054 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een carpaaltunnelsyndroom466,00€                         
15B533 060301003 Instellen van de behandeling met een apomorfinepomp bij de ziekte van Parkinson 1.079,00€                     
15B535 060301005 Dagbehandeling bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 1.110,00€                     
15B536 060301006 Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel330,00€                         
15B537 060301007 Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel654,00€                         
15B540 060301010 Dagbehandeling bij de ziekte van Parkinson 1.111,00€                     
15B543 060301013 Teambehandeling bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 455,00€                         
15B544 060301014 Teambehandeling bij de ziekte van Parkinson 421,00€                         
15B545 060301015 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel 762,30€                         
15B546 060301016 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij de ziekte van Parkinson 752,00€                         
15B547 060301018 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel660,00€                         
15B548 060301019 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis in houding en/en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel718,00€                         
15B549 060301021 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij de ziekte van Parkinson690,00€                         
15B550 060301022 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de ziekte van Parkinson 848,00€                         
15B551 060301023 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel223,00€                         
15B552 060301024 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel276,00€                         
15B553 060301025 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij de ziekte van Parkinson 220,00€                         
15B554 060301026 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de ziekte van Parkinson 320,00€                         
15C330 069499003 Operatief verwijderen van de 1e rib bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 5.483,00€                     
15C342 069499024 Beeldvormend onderzoek bij ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 520,00€                         
15C343 069499025 Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 412,00€                         
15C344 069499026 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel723,00€                         
15C347 069499029 Operatief verlichten van de zenuw bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 1.880,00€                     
15C348 069499033 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 502,00€                         
15C349 069499034 Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen794,00€                         
15C350 069499035 Dagbehandeling bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 1.517,00€                     
15C351 069499036 Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen1.718,00€                     
15C336 069499013 Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 668,00€                         
15C337 069499014 Dagbehandeling bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 895,00€                         
15C338 069499015 Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 1.191,00€                     
15C354 069499040 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel364,00€                         
15C355 069499042 Uitsnijden of operatief verlichten van pezen bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 1.618,00€                     
15C356 069499044 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 586,00€                         
15C357 069499046 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 165,00€                         
15C358 069499050 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken tijdens vervolgcontact bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel474,00€                         
15C359 069499051 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel595,00€                         
15C360 069499055 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel152,00€                         
15C361 069499056 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 257,00€                         
15C362 069499058 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen516,00€                         
15C363 069499059 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 benen608,00€                         
15C364 69499062 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen160,00€                         
15C365 069499063 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 264,00€                         
15C685 131999030 Teambehandeling bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 571,00€                         
15C686 131999031 Dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 930,00€                         
15C687 131999032 Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 1.274,00€                     
15C694 131999045 Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 810,00€                         



15C697 131999061 Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 608,00€                         
15C709 131999099 Uitgebreide operatie bij een ziekte van botspierstelsel 2.060,00€                     
15C710 131999100 Uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 4.211,58€                     
15C712 131999110 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel495,00€                         
15C713 131999111 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel558,00€                         
15C726 131999150 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel158,00€                         
15C727 131999151 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 243,00€                         
15C756 131999228 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 168,00€                         
15C987 182199025 2 of meer polikliniekbezoeken/ consulaties op afstand of second opinion(s) bij algemene klachten 436,00€                         
15C988 182199026 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij algemene klachten 243,00€                         
15D299 990089006 Pijnbestrijding bij kanker (ingewikkeld) 1.201,00€                     
15D300 990089007 Pijnbestrijding bij kanker (ingewikkeld) met ziekenhuisopname 3.590,00€                     
15D301 990089008 Neurostimulatie (proef) bij pijn 7.289,00€                     
15D302 990089009 Neurostimulatie bij pijn 26.426,00€                  
15D303 990089013 Pijnbestrijding bij mechanische pijn (ingewikkeld) 1.747,00€                     
15D304 990089014 Pijnbestrijding bij zenuwpijn (ingewikkeld) 1.223,00€                     
15D305 990089015 Pijnbestrijding bij zenuwpijn (ingewikkeld) met ziekenhuisopname 3.062,00€                     
15D306 990089016 Pijnbestrijding bij kanker (middel) 1.268,00€                     
15D307 990089017 Pijnbestrijding bij kanker (middel) met ziekenhuisopname 3.574,00€                     
15D308 990089018 Analgeticapomp (proef) bij pijn 4.989,00€                     
15D309 990089019 Analgeticapomp bij pijn 24.251,00€                  
15D310 990089022 Neurostimulator (vervanging) bij pijn 19.709,00€                  
15D311 990089029 Pijnbestrijding bij chronische pijn (ingewikkeld) 1.323,00€                     
15D312 990089030 Pijnbestrijding bij mechanische pijn (middel) 1.155,00€                     
15D313 990089031 Pijnbestrijding bij zenuwpijn (middel) 1.154,00€                     
15D314 990089032 Pijnbestrijding bij zenuwpijn (middel) met ziekenhuisopname 2.376,00€                     
15D315 990089034 Pijnbestrijding bij kanker (minder) 876,00€                         
15D316 990089035 Pijnbestrijding bij kanker (minder) met ziekenhuisopname 5.611,00€                     
15D317 990089038 Analgeticapomp (vervanging) bij kanker 19.692,00€                  
15D318 990089039 Neurostimulatie (verwijderen) bij pijn 3.169,00€                     
15D319 990089046 Pijnbestrijding bij CRPS (ingewikkeld) 4.789,00€                     
15D320 990089047 Pijnbestrijding bij chronische pijn (middel) 1.147,00€                     
15D321 990089048 Pijnbestrijding bij mechanische pijn (minder) 761,00€                         
15D322 990089050 Pijnbestrijding bij zenuwpijn (minder) 875,00€                         
15D323 990089051 Pijnbestrijding bij zenuwpijn (minder) met ziekenhuisopname 2.123,00€                     
15D324 990089053 1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker 412,00€                         
15D325 990089054 Analgeticapomp (verwijderen) bij pijn 4.235,00€                     
15D326 990089055 Neurostimulatie (afstellen) bij pijn 3.897,00€                     
15D328 990089060 Pijnbestrijding bij aangezichtspijn (ingewikkeld) 1.522,00€                     
15D329 990089061 Pijnbestrijding bij CRPS (middel) 1.802,00€                     
15D330 990089062 Pijnbestrijding bij chronische pijn (minder) 874,00€                         
15D331 990089065 1 of 2 polikliniekbezoeken bij zenuwpijn 252,00€                         
15D332 990089066 Analgeticapomp (afstellen) bij pijn 4.239,00€                     
15D334 990089070 Pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden (ingewikkeld) 1.552,00€                     
15D335 990089071 Pijnbestrijding bij aangezichtspijn (middel) 1.145,00€                     
15D336 990089072 Pijnbestrijding bij CRPS (minder) 1.402,00€                     
15D337 990089075 1 of 2 polikliniek bezoeken bij mechanische pijn 229,00€                         
15D338 990089076 Pijnbestrijding bij pijn (ingewikkeld) 1.391,00€                     
15D340 990089078 Pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden (middel) 1.095,00€                     
15D341 990089079 Pijnbestrijding bij aangezichtspijn (minder) 738,00€                         
15D342 990089082 1 of 2 polikliniekbezoeken bij chronische pijn 242,00€                         
15D343 990089083 Pijnbestrijding bij pijn (middel) 922,00€                         



15D344 990089084 Pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) (middel) 934,00€                         
15D345 990089085 Pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden (minder) 649,00€                         
15D346 990089088 1 of 2 polikliniekbezoeken bij CRPS 245,00€                         
15D347 990089089 Pijnbestrijding bij pijn (minder) 599,00€                         
15D348 990089090 Pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) (minder) 722,00€                         
15D349 990089093 1 of 2 polikliniekbezoeken bij aangezichtspijn 243,00€                         
15D350 990089097 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn aan de ingewanden 297,00€                         
15D351 990089099 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn 261,00€                         
15D352 990089101 1 of 2 polikliniekbezoeke bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) 260,00€                         
15D643 131999259 Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel12.226,00€                  
15D644 131999260 Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom bij een ziekte van botspierstelsel 7.735,00€                     
15D645 131999261 Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 10.243,00€                  
15D646 131999262 Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom bij een ziekte van botspierstelsel 3.748,00€                     
15D647 131999263 Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia of operatie aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel5.926,00€                     
15D648 131999264 Operatie aan de wervelkolom waaronder aan een nekhernia of operatie aan meerdere wervels bij een ziekte van botspierstelsel3.256,00€                     
15D655 131999272 Niet-operatieve behandeling met ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel 2.059,00€                     
15E643 131999277 Niet-operatieve behandeling bij een ziekte van botspierstelsel 431,00
15E771 131999279 Diagnostisch onderzoek bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 974,00
15E817 029999055 Operatie aan de wervelkolom bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel 2652,00
15E830 131999285 Operatie aan de wervelkolom bij een ziekte van botspierstelsel 2593,00


