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14D774 990027131 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de revalidatiearts 242,75€             1-1-2016 NNB

14D777 990027134 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 72.353,39€       1-1-2016 NNB

14D778 990027135 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 150 tot maximaal 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 39.435,28€       1-1-2016 NNB

14D779 990027136 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 83 tot maximaal 150 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 24.569,01€       1-1-2016 NNB

14D780 990027137 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 35 tot maximaal 83 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 18.317,29€       1-1-2016 NNB

14D781 990027138 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met maximaal 35 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 13.146,83€       1-1-2016 NNB

14D783 990027140 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 128 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 10.308,50€       1-1-2016 NNB

14D784 990027141 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 58 tot maximaal 128 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 7.510,42€         1-1-2016 NNB

14D785 990027142 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 58 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 2.430,97€         1-1-2016 NNB

14D786 990027143 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 485 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 110.226,81€     1-1-2016 NNB

14D787 990027144 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 270 tot maximaal 485 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 53.800,56€       1-1-2016 NNB

14D788 990027145 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 140 tot maximaal 270 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 40.528,55€       1-1-2016 NNB

14D789 990027146 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 51 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 25.321,65€       1-1-2016 NNB

14D790 990027147 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 10.264,34€       1-1-2016 NNB

14D792 990027149 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie 51.754,49€       1-1-2016 NNB

14D793 990027150 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 70 tot maximaal 269 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie 11.354,98€       1-1-2016 NNB

14D794 990027151 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 70 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een amputatie 3.006,88€         1-1-2016 NNB

14D795 990027152 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 87.772,00€       1-1-2016 NNB

14D796 990027153 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 201 tot maximaal 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 54.773,00€       1-1-2016 NNB

14D797 990027154 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 97 tot maximaal 201 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 29.566,00€       1-1-2016 NNB

14D798 990027155 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 34 tot maximaal 97 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 14.801,72€       1-1-2016 NNB

14D799 990027156 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 34 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 6.421,88€         1-1-2016 NNB

14D800 990027157 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 397 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 50.294,80€       1-1-2016 NNB

14D801 990027158 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 161 tot maximaal 397 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 20.777,60€       1-1-2016 NNB

14D802 990027159 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 50 tot maximaal 161 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 9.160,63€         1-1-2016 NNB

14D803 990027160 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 50 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 2.881,30€         1-1-2016 NNB

14D804 990027161 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 68.320,49€       1-1-2016 NNB

14D805 990027162 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 214 tot maximaal 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 50.000,05€       1-1-2016 NNB

14D806 990027163 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 123 tot maximaal 214 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 33.420,02€       1-1-2016 NNB

14D807 990027164 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 39 tot maximaal 123 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 20.553,65€       1-1-2016 NNB

14D808 990027165 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 39 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 10.723,88€       1-1-2016 NNB

14D809 990027166 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 182 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 22.653,81€       1-1-2016 NNB

14D810 990027167 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 67 tot maximaal 182 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 10.446,27€       1-1-2016 NNB

14D811 990027168 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 67 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 3.063,76€         1-1-2016 NNB

14D812 990027169 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 95.355,00€       1-1-2016 NNB

14D813 990027170 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 223 tot maximaal 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 61.974,00€       1-1-2016 NNB

14D814 990027171 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 99 tot maximaal 223 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 42.158,00€       1-1-2016 NNB

14D815 990027172 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 26 tot maximaal 99 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 24.764,00€       1-1-2016 NNB

14D816 990027173 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 26 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 13.614,00€       1-1-2016 NNB

14D818 990027175 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 163 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 32.340,00€       1-1-2016 NNB

14D819 990027176 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 74 tot maximaal 163 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 19.403,00€       1-1-2016 NNB

14D820 990027177 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 74 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 3.240,95€         1-1-2016 NNB

14D821 990027178 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 490 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 130.380,15€     1-1-2016 NNB

14D822 990027179 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 276 tot maximaal 490 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 62.164,52€       1-1-2016 NNB

14D823 990027180 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 140 tot maximaal 276 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 35.185,59€       1-1-2016 NNB

14D824 990027181 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 50 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 17.711,47€       1-1-2016 NNB

14D825 990027182 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 50 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 10.989,29€       1-1-2016 NNB

14D827 990027184 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 232 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 38.634,88€       1-1-2016 NNB

14D828 990027185 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 72 tot maximaal 232 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 11.678,59€       1-1-2016 NNB

14D829 990027186 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 72 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 3.124,44€         1-1-2016 NNB

14D830 990027187 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 49.826,07€       1-1-2016 NNB
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14D831 990027188 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 173 tot maximaal 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 44.302,00€       1-1-2016 NNB

14D832 990027189 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 89 tot maximaal 173 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 28.246,00€       1-1-2016 NNB

14D833 990027190 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 41 tot maximaal 89 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 20.078,00€       1-1-2016 NNB

14D834 990027191 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met tot maximaal 41 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 18.625,52€       1-1-2016 NNB

14D836 990027193 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 130 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 11.411,32€       1-1-2016 NNB

14D837 990027194 Teambehandeling met 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 6.982,64€         1-1-2016 NNB

14D838 990027195 Teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 48 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 2.641,62€         1-1-2016 NNB

14E489 990027198 Consult(en) door revalidatie arts en/of teambehandeling met meerdere zorgverleners tot maximaal 4 behandeluren bij revalidatiebehandeling 228,91€             1-1-2016 NNB

14E490 990027199 Teambehandeling met meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling 822,66€             1-1-2016 NNB

15A347 69499053 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken tijdens een vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom 403,60€             1-1-2016 NNB

15A348 69499054 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken tijdens een eerste contact bij carpaaltunnelsyndroom 450,77€             1-1-2016 NNB

15A349 69499060 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij carpaaltunnelsyndroom 125,80€             1-1-2016 NNB

15A350 69499061 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij carpaaltunnelsyndroom 214,90€             1-1-2016 NNB

15B008 120401003 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 1.441,41€         1-1-2016 NNB

15B014 120401010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 131,04€             1-1-2016 NNB

15B015 131999007 Meer dan 8 dagbehandelingen bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 1.998,73€         1-1-2016 NNB

15B017 131999013 4 tot maximaal 8 dagbehandelingen bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 1.662,51€         1-1-2016 NNB

15B024 131999026 1 tot maximaal 3 dagbehandelingen bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 1.081,77€         1-1-2016 NNB

15B030 131999041 1 tot maximaal 3 dagbehandelingen bij jicht 1.443,45€         1-1-2016 NNB

15B044 131999066 Meer dan 4 polikliniekbezoeken en een echo bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 1.417,69€         1-1-2016 NNB

15B052 131999086 Meer dan 4 polikliniekbezoeken en een echo bij jicht 1.417,49€         1-1-2016 NNB

15B053 131999089 3 tot 4 polikliniekbezoeken en een echo bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 1.187,63€         1-1-2016 NNB

15B054 131999090 meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 979,51€             1-1-2016 NNB

15B055 131999091 Meer dan 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 1.399,70€         1-1-2016 NNB

15B069 131999122 3 tot 4 polikliniekbezoeken en een echo bij jicht 885,81€             1-1-2016 NNB

15B070 131999123 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Jicht 794,35€             1-1-2016 NNB

15B071 131999124 Meer dan 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij jicht 1.398,39€         1-1-2016 NNB

15B074 131999127 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 746,19€             1-1-2016 NNB

15B075 131999128 3 tot 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 974,70€             1-1-2016 NNB

15B090 131999160 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij jicht 893,53€             1-1-2016 NNB

15B091 131999161 3 tot 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij jicht 1.174,64€         1-1-2016 NNB

15B092 131999162 1 of 2 polikliniekbezoeken en een echo tijdens een vervolgcontact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 856,26€             1-1-2016 NNB

15B093 131999163 1 of 2 polikliniekbezoeken en een echo tijdens een eerste contact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 754,31€             1-1-2016 NNB

15B107 131999188 1 of 2 polikliniekbezoeken en een echo tijdens een vervolgcontact bij jicht 858,13€             1-1-2016 NNB

15B108 131999189 1 of 2 polikliniekbezoeken en een echo tijdens een eerste contact bij jicht 969,99€             1-1-2016 NNB

15B109 131999190 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 371,74€             1-1-2016 NNB

15B110 131999191 1 of 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) tijdens een vervolgcontact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 705,31€             1-1-2016 NNB

15B111 131999192 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 649,10€             1-1-2016 NNB

15B112 131999193 1 of 2 polikliniekbezoeken met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) tijdens een eerste contact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis) 943,50€             1-1-2016 NNB

15B120 131999210 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij jicht 486,26€             1-1-2016 NNB

15B121 131999211 1 of 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) tijdens een vervolgcontact bij jicht 839,02€             1-1-2016 NNB

15B122 131999212 1 of 2 polikliniekbezoeken bij jicht 650,07€             1-1-2016 NNB

15B123 131999213 1 of 2 polikliniekbezoeken met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) tijdens een eerste contact bij jicht 774,68€             1-1-2016 NNB

15B743 99899009 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een ontsteking aan het hart 812,43€             1-1-2016 NNB

15B744 99899010 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ontsteking aan het hart 2.384,88€         1-1-2016 NNB

15B749 99899018 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking aan het hart 382,63€             1-1-2016 NNB

15B751 99899020 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ontsteking aan het hart 7.794,11€         1-1-2016 NNB

15C438 99699051 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten 749,53€             1-1-2016 NNB

15C445 99699066 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten 1.090,23€         1-1-2016 NNB

15c455 99699079 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten 518,91€             1-1-2016 NNB

15c457 99699085 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten 298,77€             1-1-2016 NNB

15c653 129999056 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 2.012,74€         1-1-2016 NNB

15c654 129999057 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 5.309,64€         1-1-2016 NNB

15c660 129999065 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel 146,76€             1-1-2016 NNB

15C675 131999009 Meer dan 8 dagbehandelingen bij Een reumatische aandoening 2.003,39€         1-1-2016 NNB

15C680 131999020 4 tot maximaal 8 dagbehandelingen bij een reumatische aandoening 2.719,39€         1-1-2016 NNB
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15C690 131999040 1 tot maximaal 3 dagbehandelingen bij een reumatische aandoening 1.977,99€         1-1-2016 NNB

15C699 131999068 1 tot maximaal 3 dagbehandelingen bij botontkalking 736,65€             1-1-2016 NNB

15C706 131999084 Meer dan 4 polikliniekbezoeken en een echo bij een reumatische aandoening 1.275,75€         1-1-2016 NNB

15C714 131999117 3 tot 4 polikliniekbezoeken en een echo bij een reumatische aandoening 875,76€             1-1-2016 NNB

15C715 131999118 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening 869,82€             1-1-2016 NNB

15C716 131999119 meer dan 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening 1.217,84€         1-1-2016 NNB

15C730 131999156 3 tot 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening 856,80€             1-1-2016 NNB

15C731 131999157 3 tot 4 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening 1.178,13€         1-1-2016 NNB

15C739 131999186 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken en diagnostiek met een echo bij een reumatische aandoening 829,04€             1-1-2016 NNB

15C740 131999187 Maximaal 2 polikliniekbezoeken en een echo tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening 926,14€             1-1-2016 NNB

15C746 131999206 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoening 330,00€             1-1-2016 NNB

15C747 131999207 Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een reumatische aandoening 701,27€             1-1-2016 NNB

15C748 131999208 Maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening 550,00€             1-1-2016 NNB

15C749 131999209 Maximaal 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening 952,56€             1-1-2016 NNB

15D629 120401013 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 602,77€             1-1-2016 NNB

15d630 120401014 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers 330,21€             1-1-2016 NNB

15E346 131999067 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij botontkalking 425,96€             1-1-2016 NNB

15E349 131999098 meer dan 4 polikliniekbezoeken bij botontkalking 901,42€             1-1-2016 NNB

15E350 131999142 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij botontkalking 605,00€             1-1-2016 NNB

15E351 131999174 1 of 2 polikliniekbezoeken bij botontkalking 384,57€             1-1-2016 NNB

15E459 39899027 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van bloed of immuunsysteem 985,24€             1-1-2016 NNB

15E461 39899029 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een ziekte van bloed of immuunsysteem 1.206,40€         1-1-2016 NNB

15E463 39899031 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een ziekte van bloed of immuunsysteem 982,92€             1-1-2016 NNB

15E464 39899032 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bloed of immuunsysteem 546,47€             1-1-2016 NNB

193309 OVPXXXXXX Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 6,39€                 1-1-2016 NNB

193330 OVPXXXXXX Rituximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 27,93€               1-1-2016 NNB

193335 OVPXXXXXX Abatacept, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 15,23€               1-1-2016 NNB

193346 OVPXXXXXX Tocilizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 2 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 4,24€                 1-1-2016 NNB

193347 OVPXXXXXX Adalimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 14,18€               1-1-2016 NNB

193348 OVPXXXXXX Certolizumab pegol, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 2,66€                 1-1-2016 NNB

193349 OVPXXXXXX Etanercept, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 5,79€                 1-1-2016 NNB

193350 OVPXXXXXX Etanercept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 5,77€                 1-1-2016 NNB

193351 OVPXXXXXX Golimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 23,18€               1-1-2016 NNB

193354 OVPXXXXXX Anakinra, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 0,33€                 1-1-2016 NNB

193355 OVPXXXXXX Ustekinumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 43,82€               1-1-2016 NNB

193440 OVPXXXXXX Abatacept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 2,16€                 1-1-2016 NNB

193471 OVPXXXXXX Tocilizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 162 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 313,93€             1-1-2016 NNB

193472 OVPXXXXXX Canakinumab, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 77,73€               1-1-2016 NNB

193493 OVPXXXXXX Secukinumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 150 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 623,81€             1-1-2016 NNB

194609 OVPXXXXXX Apremilast, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 5,52€                 1-1-2016 NNB

193316 OVPXXXXXX Botulinetoxine (Botox), toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn opgenomen in de NZa Prestatie- en tarieventabel add-on geneesmiddelen. 2,26€                 1-1-2016 NNB
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