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15A287 040201004 € 755,00 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte) 
15A291 040201008         € 755,00  Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte)  
15A293 040201010  € 695,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij diabetes (suikerziekte) 
15A295 040201013 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij diabetes (suikerziekte) 
15A340 069499022   € 393,00  Injectie tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom  
15A341 069499023  € 425,00 Injectie bij carpaaltunnelsyndroom  

15A347 
069499053  € 459,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken tijdens 

vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom 

15A348 
069499054 € 459,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

carpaaltunnelsyndroom 
15A349 069499060        € 235,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom 
15A350 069499061      € 235,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand carpaaltunnelsyndroom 
15A375 069799004  € 599,00 1 dagbehandeling bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 
15A377 069799012 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 
15A378 069799013 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 
15A629 099699010 € 755,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aderverkalking 

15A643 
099699024 € 755,00 1 tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij 

aderverkalking 
15A654 099699039 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij aderverkalking 
15A926 110401008  € 485,00  Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een 

liesbreuk 
15A933 110401019  € 234,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een liesbreuk 

15B032 
131999047 € 650,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en onderzoek of behandeling bij een gewrichtsontsteking als gevolg 

van reuma (reumatoïde artritis) 

15B043 
131999065 € 595,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en onderzoek of behandeling bij een gewrichtsontsteking als gevolg van 

reuma (reumatoïde artritis) 

15B044 
131999066 € 650,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en een echo bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma 

(reumatoïde artritis) 

15B053 
131999089 € 595,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en een echo bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma 

(reumatoïde artritis) 

15B054 
131999090 € 595,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde 

artritis) 

15B055 
131999091 € 650,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij 

een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 

15B067 
131999113 € 550,00 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)  
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15B068 131999114 
 

€ 650,00 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) 

15B072 
131999125 € 635,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en onderzoek of behandeling tijdens vervolgcontact bij een 

gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis)  

15B073 
131999126 € 635,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en onderzoek of behandeling bij een gewrichtsontsteking als gevolg van 

reuma (reumatoïde artritis) 
15B074 131999127 € 450,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 

15B075 
131999128 € 650,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een 

gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 
15B086 131999152  € 230,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met 

druk op zenuwbanen (HNP) 
15B087 131999153 

 
€ 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen 

(HNP) 

15B092 
131999162 € 559,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en een echo tijdens vervolgcontact bij een gewrichtsontsteking als gevolg 

van reuma (reumatoïde artritis) 

15B093 
131999163 € 599,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en een echo bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde 

artritis) 
15B098 131999172 € 690,00 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de heup 
15B099 131999178 € 569,35 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom. 
15B100 131999179 € 595,00 Diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het botspierstelsel van de wervelkolom 
15B101 131999180 € 895.00 Diagnostisch onderzoek en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van 

de wervelkolom 

15B109 
131999190 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma 

(reumatoïde artritis 

15B110 
131999191 € 695,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en beeldvormend onderzoek (röntgen/echo/CTscan/MRI) tijdens 

vervolgcontact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 
15B111 131999192 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 

15B112 
131999193 € 695,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een 

gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 
15B114 131999197 € 650,00 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de knie 
15B115 131999198 € 395,64 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup 
15B116 131999202 € 395,64 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 
15B125 131999217 € 425,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie 
15B126 131999218 € 425,00 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup 
15B127 131999223 € 425,00 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 
15B132 131999232 € 457,39 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie 
15B133 131999234 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup 
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15B134 131999237 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 
15B138 131999246 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de knie 

15B568 
069599042 € 579,00 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele 

sclerose 
15B569                               069599043         € 599,97 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij multipele sclerose    
15B570 069599050        € 240,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose 
15B571 069599051        € 260,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij multipele sclerose 
15B694 099499005 € 650,00 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij pijn op de 

borst 
15B699 099499012 € 255,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst 
15B717 099699034 € 595,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 
15B718 099699035 € 650,00 Een tot 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 
15B719 099699036 € 750,00 Meer dan 2 behandelingen bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 
15B720 099699058 € 595,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 

15B725 
099699076 € 695,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een afwijking aan de voet als gevolg van 

diabetes (suikerziekte) 
15B726 099699083 € 246,74 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de voet als gevolg van diabetes (suikerziekte) 

15B743 
099899009 € 690,00 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen 

bij een ontsteking aan het hart 

15B747 
099899015 € 690,00 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen 

bij een ritmestoornis van het hart 
15B749 099899018 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking aan het hart 
15B759 099899031 € 755,00 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij hartfalen 

of andere hartaandoening 
15B761 099899034 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis van het hart 

15B781 099899060 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hartfalen of andere hartaandoening 

15B816 100501044 € 650,00 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij astma 
15B817 100501045 € 650,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij astma 
15B818 100501046 € 240,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij astma 
15C223 039999006 € 599,97 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen 

15C227 
039999010 € 655,00 Meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij bloedarmoede of een andere 

ziekte van bloed of bloedvormende organen 

15C231 
039999015 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende 

organen 
15C243 040401008 € 755,00 Meer dan 2 dagbehandelingen bij een ziekte van een hormoonafgevende klier overig 
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15C246 040401017 € 617,97 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van hormoonafgevende klieren/ organen overig 

15C249 
040401025 € 695,00 1 tot 2 dagbehandelingen of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een 

hormoonafgevende klier overig 

15C250 
040401027 € 695,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van een hormoonafgevende 

klier overig 
15C326 059899057 € 695,00 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten 

15C327 
059899058 

€ 695,00 
Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij psychische 
klachten 

15C328 059899059 € 295,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij psychische klachten 
15C329 059899060 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij psychische klachten 

15C358 
069499050          

       € 616,97 
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 
069499051 

€ 695,00 
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 069499055 
       € 235,00 

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of 
zenuwwortel 

15C361 069499056  € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van een zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 
15C363 069499059 € 601,13 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken tijdens een eerste contact bij een 

ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 
15C364 069499062  € 235,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in 

armen en/of benen 
15C365 069499063 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van de uiteinden van zenuwen in armen en/of benen 
15C391 069599045 € 616,97 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van 

het zenuwstelsel 
15C392 069599046 € 650,00 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel 
15C395 069599052 € 225,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van het zenuwstelsel 
15C396 069599053 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van het zenuwstelsel 
15C402 90301002 € 650,00 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk 
15C406 90301007 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk 
15C414 90501002 € 616,97 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een hartaandoening als gevolg van hoge 

bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte 
15C416 090501004 € 616,97 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een afsluiting van een longslagader 

(longembolie) 
15C418 90501006 € 690,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een hartaandoening als gevolg 

van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte 
15C421 090501009 € 690,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

afsluiting van een longslagader (longembolie) 
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15C424 90501013 € 258,94 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte  
15C425 090501015 € 258,94 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting van een longslagader (longembolie) 
15C428 99699029 € 616,97 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een vernauwing of afsluiting van slagader 
15C433 099699046 € 616,97 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van slagaders of haarvaten 

15C443 
099699057 € 690,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

vernauwing of afsluiting van slagader 

15C444 
099699065 € 690,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een 

aandoening van slagaders of haarvaten  
15C453 99699075 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een vernauwing of afsluiting van slagader 
15C454 099699078 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van slagaders of haarvaten 
15C502 109699016 € 550,00 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 

15C505 109699019 € 755,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het 
ademhalingsstelsel 

15C506 109699021 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 
15C582 119499075  € 616,97 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 
15C583 119499076 € 690,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 
15C584 119499077 € 695,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel 
15C698 131999063 € 690,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en onderzoek of behandeling bij een reumatische aandoening 
15C705 131999083 € 650,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en onderzoek of behandeling bij een reumatische aandoening 
15C706 131999084 € 690,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en een echo bij een reumatische aandoening 
15C712 131999110 € 619,72 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een ziekte van 

botspierstelstel en/of bindweefsel 
15C713 131999111 € 553,86 2 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van 

botspierstelstel en/of bindweefsel 
15C714 131999117 € 695,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en een echo bij een reumatische aandoening 
15C715 131999118 € 595,00 Meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening 
15C726 131999150 € 220,00 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 
15C727 131999151 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 
15C728 131999154 € 555,00 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en onderzoek of behandeling bij een reumatische 

aandoening 
15C729 131999155 € 595,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en onderzoek of behandeling bij een reumatische aandoening 
15C730 131999156 € 509,95 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening 
15C732 131999164 € 559,04 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel 
15C739 

131999186 
€ 559,04 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en diagnostiek met een echo bij een reumatische 

aandoening 
15C740 131999187 € 579,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en een echo bij een reumatische aandoening 
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15C741 131999194 € 395,52 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel 
15C742 131999196 € 584,78 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van gewricht 
15C746 131999206 € 245,62 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een reumatische aandoening 
15C748 131999208 €245,00 Maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening 
15C750 131999214 € 395,00 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel 
15C751 131999216 € 395,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van gewricht 
15C756 131999228 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel 
15C757 131999231 € 395,00 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van gewricht 
15C759 131999244 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van gewricht 
15C972 182199007 € 616,97 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen 
15C973 182199008 € 650,00 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij algemene klachten/symptomen 
15C981 182199019 € 755,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen 
15C989 182199028 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen 
15D036 199199015 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 

15D041 
199299006 € 575,82 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij letsel/ 

letsels 
15D045 199299011 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel/ letsels 
15E625 199199016 € 655,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) en/of meer dan 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 

15E626 
199199017    € 556,27 1 tot 2 dagbehandelingen en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken en/of 

maximaal 2 allergietesten bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak 
15E784 199299113 € 595,00 Diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gebroken heup 
15E785 199299114 € 522,27 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gebroken heup 
15E786 199299115 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een gebroken heup 
15E787 199299118 € 485,00 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken bij letsel 
15E788 199299119 € 485,00 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij letsel 
15E789 199299120 € 245,00 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel 
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Declaratie
code 

Zorgproductcode Tarief 2022 Omschrijving teambehandelingen 

15A369 069799003     € 1.784,60  Teambehandeling bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 
15B025 131999035  € 1.903,35 Teambehandeling bij neurologie bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 

15B564 069599030 € 708,61 Teambehandeling tijdens vervolgcontact bij multipele sclerose 

15B565 069599031 € 723,45 Teambehandeling bij multipele sclerose 

15C324 059899055 € 510,02 Teambehandeling bij psychische klachten 

15C374 069599019 € 593,27 Teambehandeling bij een ziekte van het zenuwstelsel 
15C685 131999030 € 1.131,25 Teambehandeling bij een ziekte van botspierstelstel of bindweefsel 


