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Declaratiecode   Productcode  Omschrijving van de prestatie      Totaalprijs    

14D784   990027141   

Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 58 tot maximaal 128 behandeluren in 

de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat       9.345,00 

14D785   990027142   

Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 58 behandeluren in de polikliniek of 

tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat       3.002,22 

14D802   990027159   

Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 50 tot maximaal 161 behandeluren in 

de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen             9.980,82 

14D803   990027160   

Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 50 behandeluren in de polikliniek of 

tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen             3.317,63 

14D810   990027167   

Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 67 tot maximaal 182 behandeluren in 

de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel       11.974,41 

14D811   990027168   

Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 67 behandeluren in de polikliniek of 

tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel             3.322,82 

14D837   990027194   

Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 48 tot maximaal 130 behandeluren in 

de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis             7.892,59 

14D838   990027195   

Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 48 behandeluren in de polikliniek of 

tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis             3.243,97 

14E489   990027198   

Consult(en) en/of behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners tot maximaal 

4 behandeluren bij revalidatiebehandeling                229,59 

14E490   990027199   

Behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 

9 behandeluren bij revalidatiebehandeling                891,71 
*De bovenstaande tarieven zijn gelijk aan het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de behandelingen heeft vastgesteld. Deze zijn gepubliceerd op de website van de NZa, 

ga daarvoor naar https://zorgproducten.nza.nl/.  
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