
Declaratiecode Passantentarief Omschrijving
15A336 515,00€                      Injectie en klinisch neurofysiologische onderzoek bij carpaartunnelsyndroom
15A337 530,00€                      Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom
15A338 500,00€                      Dagbehandeling bij carpaaltunnelsyndroom
15A339 715,00€                      Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom
15A340 200,00€                      Injectie tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom
15A341 290,00€                      Injectie bij carpaaltunnelsyndroom
15A342 450,00€                      Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom
15A343 345,00€                      Diagnostisch onderzoek of therapie bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
15A344 640,00€                      Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
15A345 390,00€                      Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij carpaaltunnelsyndroom
15A346 310,00€                      Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij carpaaltunnelsyndroom
15A349 125,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom
15A350 218,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand carpaaltunnelsyndroom
15A369 495,00€                      Teambehandeling bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn
15A370 980,00€                      1 dagbehandeling bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn
15A371 1.281,00€                   1 dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn
15A374 785,00€                      Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn
15A375 515,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn
15A376 590,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn
15A377 202,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn
15A378 285,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn
15A824 647,00€                      Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen
15A825 830,00€                      Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen
15A831 485,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen
15A832 680,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen
15A841 160,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen
15A842 280,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen
15B025 1.288,00€                   Teambehandeling bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B026 1.024,00€                   Dagbehandeling bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B027 1.441,00€                   Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B031 882,00€                      Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B041 719,00€                      Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B063 533,00€                      Behandeling bij klachten aan de wervelkolom
15B064 550,00€                      Behandeling bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B067 476,00€                      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)
15B068 545,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B086 164,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B087 263,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op de zenuwbanen (HNP)
15B099 568,00€                      Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B100 526,00€                      Diagnostisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B101 1.004,00€                   Diagnostisch onderzoek en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B102 511,00€                      Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B116 393,00€                      Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B117 371,00€                      Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B127 362,00€                      Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B128 371,00€                      Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B134 173,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom



15B135 150,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B410 2.137,00€                   Pijnbestrijding bij lage rugklachten (ingewikkeld)
15B411 1.084,00€                   Pijnbestrijding bij lage rugklachten (middel)
15B412 822,00€                      Pijnbestrijding bij lage rugklachten (minder)
15B413 6.427,00€                   Neurostimulatie (proef) bij lage rugklachten
15B414 28.226,00€                 Neurostimulatie bij lage rugklachten
15B415 5.324,00€                   Analgetica pomp (proef) bij lage rugklachten
15B416 16.759,00€                 Analgeticapomp bij lage rugklachten
15B417 21.024,00€                 Neurostimulatie (vervanging) bij lage rugklachten
15B418 229,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken bij lage rugklachten
15B419 13.725,00€                 Analgeticapomp (vervanging) bij lage rugklachten
15B420 3.625,00€                   Neurostimulatie (verwijderen) bij lage rugklachten
15B421 9.327,00€                   Analgeticapomp (verwijderen) bij lage rugklachten
15B422 5.568,00€                   Neurostimulatie (afstellen) bij lage rugklachten
15B424 4.597,00€                   Analgeticapomp (afstellen) bij lage rugklachten
15B435 179,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij carpaaltunnelsyndroom
15A347 405,00€                      Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom
15A348 466,00€                      Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een carpaaltunnelsyndroom
15B532 2.139,00€                   Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel
15B533 863,00€                      Instellen van de behandeling met een apomorfinepomp bij de ziekte van Parkinson
15B534 2.371,00€                   Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij de ziekte van Parkinson
15B535 1.141,00€                   Dagbehandeling bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel
15B536 301,00€                      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 zenuwstelsel
15B537 592,00€                      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 zenuwstelsel
15B540 1.059,00€                   Dagbehandeling bij de ziekte van Parkinson
15B543 447,00€                      Teambehandeling bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel
15B544 398,00€                      Teambehandeling bij de ziekte van Parkinson
15B545 700,00€                      Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel
15B546 754,00€                      Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij de ziekte van Parkinson
15B547 610,00€                      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 zenuwstelsel
15B548 727,00€                      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 zenuwstelsel
15B549 684,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij de ziekte van Parkinson
15B550 848,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de ziekte van Parkinson
15B551 223,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel
15B552 280,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis in houding en/of beweging door een ziekte van het zenuwstelsel
15B553 220,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij de ziekte van Parkinson
15B554 320,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de ziekte van Parkinson
15B555 1.750,00€                   Behandeling met medicijnen bij multipele sclerose
15B556 4.588,00€                   Behandeling met medicijnen tijdens een ziekenhuisopname bij multipele sclerose
15B557 438,00€                      Neurologische behandeling en begeleiding bij multipele sclerose
15B558 1.706,00€                   Dagbehandeling tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose
15B559 1.954,00€                   Dagbehandeling bij multipele sclerose
15B562 2.285,00€                   Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij multipele sclerose
15B563 3.117,00€                   Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen tijdens een eerste behandeltraject bij multipele sclerose
15B564 645,00€                      Teambehandeling tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose
15B565 453,00€                      Teambehandeling bij multipele sclerose
15B566 712,00€                      Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose
15B567 1.104,00€                   Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij multipele sclerose



15B568 646,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose
15B569 801,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij multipele sclerose
15B570 192,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose
15B571 283,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij multipele sclerose
15C300 2.305,00€                   Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij dementie
15C303 1.708,00€                   Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij dementie
15C304 1.107,00€                   Dagbehandeling bij dementie
15C305 1.080,00€                   Teambehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij dementie
15C306 350,00€                      Teambehandeling bij dementie
15C307 1.017,00€                   Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij dementie
15C308 659,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij dementie
15C309 535,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij dementie
15C310 260,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij dementie
15C311 160,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij dementie
15C321 1.385,00€                   Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij psychische klachten
15C322 1.006,00€                   Dagbehandeling bij psychische klachten
15C323 870,00€                      Teambehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij psychische klachten
15C324 318,00€                      Teambehandeling bij psychische klachten
15C325 910,00€                      Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij psychische klachten
15C326 628,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten
15C327 490,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij psychische klachten
15C328 300,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten
15C329 175,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij psychische klachten
15C330 5.721,00€                   Operatief verwijderen van de 1e rib bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C336 668,00€                      Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C337 895,00€                      Dagbehandeling bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C338 1.191,00€                   Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C342 520,00€                      Beeldvormend onderzoek bij ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C343 415,00€                      Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C344 723,00€                      Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C347 1.942,00€                   Operatief verlichten van de zenuw bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C348 505,00€                      Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C349 816,00€                      Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen
15C350 1.553,00€                   Dagbehandeling bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen
15C351 1.694,00€                   Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen
15C354 360,00€                      Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C355 1.618,00€                   Uitsnijden of operatief verlichten van pezen bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C356 597,00€                      Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen
15C357 165,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C358 474,00€                      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 zenuwwortel
15C359 595,00€                      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 zenuwwortel
15C360 152,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C361 259,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15C362 518,00€                      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 benen
15C363 594,00€                      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
15C364 161,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen
15C365 264,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen
15C366 824,00€                      Behandeling met medicijnen bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel



15C368 1.140,00€                   Dagbehandeling bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C370 1.275,00€                   Dagbehandeling bij een infectie van het zenuwstelsel
15C372 1.563,00€                   Dagbehandeling bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel
15C374 510,00€                      Teambehandeling bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C377 592,00€                      Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een infectie van het zenuwstelsel
15C380 342,00€                      Teambehandeling bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel
15C383 827,00€                      Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C384 1.015,00€                   Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel
15C385 650,00€                      Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C386 525,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een infectie van het zenuwstelsel
15C387 615,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie van het zenuwstelsel
15C388 736,00€                      Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel
15C389 167,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een infectie van het zenuwstelsel
15C390 285,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie van het zenuwstelsel
15C391 494,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C392 605,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C393 542,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een aantasting van de hersenen en/en/of zenuwenscheden door ziekte van het zenuwstelsel
15C394 711,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aantasting van de hersenen en/en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel
15C395 162,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C396 270,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel
15C397 175,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel
15C398 286,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel
15C685 571,00€                      Teambehandeling bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15C686 930,00€                      Dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15C687 1.298,00€                   Dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15C694 810,00€                      Zeer uitgebreid klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15C697 620,00€                      Routine klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15C709 2.081,00€                   Uitgebreide operatie bij een ziekte van botspierstelsel
15C710 4.286,00€                   Uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel
15C712 502,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel
15C713 572,00€                      Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel
15C726 158,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15C727 245,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel
15C756 168,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel
15C757 345,00€                      Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht
15C758 2.479,00€                   Operatie enkel of voet bij een ziekte van botspierstelsel
15C759 189,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht
15C760 3.007,00€                   Uitgebreide operatie pols/ hand bij een ziekte van botspierstelsel
15C763 2.111,00€                   Operatie knie bij een ziekte van botspierstelsel
15C764 1.739,00€                   Operatie schouder of elleboog bij een ziekte van botspierstelsel
15C765 900,00€                      Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel
15C987 436,00€                      2 of meer polikliniekbezoeken/ consulaties op afstand of second opinion(s) bij algemene klachten
15C988 243,00€                      1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij algemene klachten
15C989 312,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen
15C997 260,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten
15D299 1.180,00€                   Pijnbestrijding bij kanker (ingewikkeld)
15D300 3.161,00€                   Pijnbestrijding bij kanker (ingewikkeld) met ziekenhuisopname
15D301 6.913,00€                   Neurostimulatie (proef) bij pijn



15D302 27.103,00€                 Neurostimulatie bij pijn
15D303 1.747,00€                   Pijnbestrijding bij mechanische pijn (ingewikkeld)
15D304 1.210,00€                   Pijnbestrijding bij zenuwpijn (ingewikkeld)
15D305 3.000,00€                   Pijnbestrijding bij zenuwpijn (ingewikkeld) met ziekenhuisopname
15D306 1.247,00€                   Pijnbestrijding bij kanker (middel)
15D307 3.998,00€                   Pijnbestrijding bij kanker (middel) met ziekenhuisopname
15D308 4.002,00€                   Analgeticapomp (proef) bij pijn
15D309 26.463,00€                 Analgeticapomp bij pijn
15D310 21.083,00€                 Neurostimulator (vervanging) bij pijn
15D311 1.249,00€                   Pijnbestrijding bij chronische pijn (ingewikkeld)
15D312 1.089,00€                   Pijnbestrijding bij mechanische pijn (middel)
15D313 1.097,00€                   Pijnbestrijding bij zenuwpijn (middel)
15D314 2.186,00€                   Pijnbestrijding bij zenuwpijn (middel) met ziekenhuisopname
15D315 840,00€                      Pijnbestrijding bij kanker (minder)
15D316 4.361,00€                   Pijnbestrijding bij kanker (minder) met ziekenhuisopname
15D317 18.901,00€                 Analgeticapomp (vervanging) bij kanker
15D318 3.034,00€                   Neurostimulatie (verwijderen) bij pijn
15D319 4.843,00€                   Pijnbestrijding bij CRPS (ingewikkeld)
15D320 1.080,00€                   Pijnbestrijding bij chronische pijn (middel)
15D321 770,00€                      Pijnbestrijding bij mechanische pijn (minder)
15D322 806,00€                      Pijnbestrijding bij zenuwpijn (minder)
15D323 1.994,00€                   Pijnbestrijding bij zenuwpijn (minder) met ziekenhuisopname
15D324 425,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker
15D325 4.189,00€                   Analgeticapomp (verwijderen) bij pijn
15D326 4.258,00€                   Neurostimulatie (afstellen) bij pijn
15D328 1.508,00€                   Pijnbestrijding bij aangezichtspijn (ingewikkeld)
15D329 1.819,00€                   Pijnbestrijding bij CRPS (middel)
15D330 777,00€                      Pijnbestrijding bij chronische pijn (minder)
15D331 257,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken bij zenuwpijn
15D332 4.321,00€                   Analgeticapomp (afstellen) bij pijn
15D334 1.510,00€                   Pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden (ingewikkeld)
15D335 1.049,00€                   Pijnbestrijding bij aangezichtspijn (middel)
15D336 1.366,00€                   Pijnbestrijding bij CRPS (minder)
15D337 233,00€                      1 of 2 polikliniek bezoeken bij mechanische pijn
15D338 1.479,00€                   Pijnbestrijding bij pijn (ingewikkeld)
15D340 1.034,00€                   Pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden (middel)
15D341 742,00€                      Pijnbestrijding bij aangezichtspijn (minder)
15D342 242,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken bij chronische pijn
15D343 927,00€                      Pijnbestrijding bij pijn (middel)
15D344 950,00€                      Pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) (middel)
15D345 664,00€                      Pijnbestrijding bij pijn aan de ingewanden (minder)
15D346 261,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken bij CRPS
15D347 611,00€                      Pijnbestrijding bij pijn (minder)
15D348 633,00€                      Pijnbestrijding bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie) (minder)
15D349 245,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken bij aangezichtspijn
15D350 270,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn aan de ingewanden
15D351 265,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn
15D352 266,00€                      1 of 2 polikliniekbezoeke bij pijn in bindweefsel en spieren (fibromyalgie)



15D643 12.547,00€                 Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel
15D644 7.741,00€                   Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom bij een ziekte van botspierstelsel
15D645 10.023,00€                 Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel
15D646 4.376,00€                   Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom bij een ziekte van botspierstelsel
15D647 5.980,00€                   Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia of operatie aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel
15D648 3.269,00€                   Operatie aan de wervelkolom waaronder aan een nekhernia of operatie aan meerdere wervels bij een ziekte van botspierstelsel
15D655 2.118,00€                   Niet-operatieve behandeling met ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel
15E643 437,00€                      Niet-operatieve behandeling bij een ziekte van botspierstelsel
15E771 983,00€                      Diagnostisch onderzoek bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15E802 1.216,00€                   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een bewegingsstoornis bij ouderdomsklachten
15E803 1.582,00€                   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij geheugenstoornis bij ouderdomsklachten
15E804 1.309,00€                   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij ouderdomsklachten
15E805 418,00€                      Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ouderdomsklachten
15E806 1.120,00€                   2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ouderdomsklachten
15E817 2.652,00€                   Operatie aan de wervelkolom bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel
15E830 2.593,00€                   Operatie aan de wervelkolom bij een ziekte van botspierstelsel


