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Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij 

migraine en/of een andere vorm van hoofdpijn 69799010 15A375 640,00€      

Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine en/of een andere 

vorm van hoofdpijn 69799011 15A376 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij migraine of een andere vorm van 

hoofdpijn 69799012 15A377 342,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij migraine of een andere vorm van hoofdpijn 69799013 15A378 342,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij chronisch 

hartfalen 99899045 15A763 720,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij een 

ritmestoornis van het hart 99899063 15A779 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 99899066 15A781 510,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 99899072 15A786 342,00€      

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een chronische ontsteking van de 

longen met/zonder blijvende schade (COPD) 100501024 15A873 850,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken 

bij een chronische ontsteking van de longen met/zonder blijvende schade (COPD) 100501028 15A877 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende 

schade (COPD) 100501036 15A883 342,00€      

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) 131999113 15B067 640,00€      

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie 131999165 15B094 640,00€      

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup 131999172 15B098 720,00€      

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 131999178 15B099 645,00€      

Diagnostisch onderzoek bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 131999179 15B100 875,00€      

Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk 

op zenuwbanen (HNP) 131999181 15B102 640,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de 

meniscus/ (kruis)banden van de knie 131999195 15B113 640,00€      



Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie 131999197 15B114 640,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 131999198 15B115 640,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 

van de wervelkolom 131999202 15B116 640,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de 

tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP) 131999203 15B117 640,00€      

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 131999215 15B124 640,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 131999217 15B125 640,00€      

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de heup 131999218 15B126 640,00€      

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 131999223 15B127 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie 131999230 15B131 342,00€      

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie 131999232 15B132 630,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup 131999234 15B133 342,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom 131999237 15B134 342,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op 

zenuwbanen (HNP) 131999239 15B135 342,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie 131999246 15B138 342,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij een ziekte van het 

hart en/of vaatstelsel 99599002 15B705 557,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij ziekte van het hart of vaatstelsel 99599007 15B707 342,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep/ en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij een impuls en/of 

geleidingsstoornis van het hart 99899075 15B786 640,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij een afwijking aan 

de hartklep 99899082 15B791 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart 99899085 15B793 342,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij een cardioloog 

bij hartfalen en/of andere hartaandoening 99899088 15B796 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij een afwijking aan de hartklep 99899091 15B798 342,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij een ziekte van het 

hart 99899094 15B801 640,00€      



1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij een cardioloog bij hartfalen of andere hartaandoening 99899097 15B803 342,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultatie op afstand bij een ziekte van het hart 99899101 15B806 426,00€      

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij astma 100501044 15B816 873,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij 

astma 100501045 15B817 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij astma 100501046 15B818 342,00€      

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel 20117008 15C003 1.012,00€   

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultatie op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij 

een kwaadaardig gezwel 20117017 15C006 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultatie op afstand bij een kwaadaardig gezwel 20117019 15C007 342,00€      

Dagbehandeling(en en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij 

vetzucht of ondervoeding 49999010 15C286 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij vetzucht of ondervoeding 49999016 15C291 405,00€      

Beeldvormend onderzoek (rontgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 69499024 15C342 640,00€      

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 69499040 15C354 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel 69499046 15C357 342,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij een cardioloog 

bij een hoge bloeddruk 90301002 15C402 557,00€      

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een hoge bloeddruk 90301004 15C404 657,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk 90301007 15C406 342,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hoge bloeddruk 90301010 15C409 663,00€      

3 tot 4 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een hoge bloeddruk 90301013 15C412 531,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij een hoge bloeddruk 90301015 15C413 342,00€      

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling en risicomanagement bij een 

aandoening van slagaders of haarvaten 99699053 15C440 1.350,00€   

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij risicomanagement voor 

aandoening van slagaders of haarvaten 99699069 15C448 697,00€      



3 tot 4 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken en risicomanagement bij een 

aandoening van slagaders of haarvaten 99699080 15C456 835,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand en risicomanagement bij een aandoening van slagaders of 

haarvaten 99699087 15C458 426,00€      

Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699017 15C503 745,00€      

Dagbehandelinge(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken 

bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699019 15C505 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel 109699021 15C506 342,00€      

Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een 

ziekte van botspierstelstel en/of bindweefsel 131999110 15C712 640,00€      

Poliklinische diagnostiek/ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand tijdens een eerste 

contact bij een ziekte van botspierstelsel en/of bindweefsel 131999111 15C713 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand tijdens een vervolgcontact bij een ziekte van botspierstelsel of 

bindweefsel 131999150 15C726 342,00€      

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel 131999164 15C732 640,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 131999194 15C741 640,00€      

Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht 131999196 15C742 593,00€      

Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel 131999214 15C750 447,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij slijtage van een gewricht 131999216 15C751 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij een ziekte van botspierstelsel 131999228 15C756 342,00€      

Meer dan 2 (routine) onderzoeken/  consultaties op afstand bij slijtage van gewricht 131999231 15C757 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij slijtage van een gewricht 131999244 15C759 342,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hart(vaat)afwijking 179799010 15C962 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hart(vaat)afwijking 179799021 15C968 342,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene 

klachten/symptomen 182199007 15C972 843,00€      

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij algemene klachten/symptomen 182199008 15C973 873,00€      



3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen 18299019 15C981 645,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen 18299028 15C989 447,00€      

Poliklinische diagnostiek / ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij pijn op de borst 99499016 15E311 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij pijn op de borst 99499022 15E313 342,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel 199299119 15E788 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij letsel 199299120 15E789 342,00€      

Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij algemeen 

onderzoek 210101004 15D111 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij algemeen onderzoek 210101006 15D112 342,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultatie op afstand bij hartrevalidatie 219799011 15D116 426,00€      

Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij de screening op erfelijke 

risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten 219899036 15D136 850,00€      

Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij de screening op erfelijke 

risicifactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten 219899037 15D137 815,00€      

3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke 

risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten 219899038 15D138 640,00€      

1 of 2 polikliniekbezoeken/  consultaties op afstand bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans 

geven op hart- en vaatziekten 219899039 15D139 342,00€      


