
Zorgproductgroepcode Zorgproductgroep omschrijving Prestatie Prestatie omschrijving
10501 Infecties met hoofdzakelijk seksuele overdracht 10501010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA)

11101 Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen 11101004 Operatie beperkt bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen

11101 Virusinfecties gekenmerkt door huid- en slijmvliesafwijkingen 11101010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een virusinfectie van de huid of slijmvliezen

19999 Overige infectieziekten 19999003 Meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie

19999 Overige infectieziekten 19999004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie

19999 Overige infectieziekten 19999005 Poliklinische diagnostiek/ ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een infectie

19999 Overige infectieziekten 19999006 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectie

19999 Overige infectieziekten 19999007 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectie

19999 Overige infectieziekten 19999011 1 dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een infectie

19999 Overige infectieziekten 19999012 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een infectieziekte

19999 Overige infectieziekten 19999015 Kopiëren DNA bij een infectie

19999 Overige infectieziekten 19999019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie

20109 Maligne neoplasmata mannelijke geslachtsorganen, prostaat en kiemceltumoren 20109008 Operatie aan de teelbal(len) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen

20109 Maligne neoplasmata mannelijke geslachtsorganen, prostaat en kiemceltumoren 20109009 Operatie aan de teelbal(len) tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen

20109 Maligne neoplasmata mannelijke geslachtsorganen, prostaat en kiemceltumoren 20109014 Onderzoek(en) waarbij het lichaam ingegaan wordt bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen

20109 Maligne neoplasmata mannelijke geslachtsorganen, prostaat en kiemceltumoren 20109041 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de mannelijke geslachtsorganen

20110 Maligne neoplasmata nier/urinewegen 20110004 Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)

20110 Maligne neoplasmata nier/urinewegen 20110010 Onderzoek(en) tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)

20110 Maligne neoplasmata nier/urinewegen 20110026 Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)

20110 Maligne neoplasmata nier/urinewegen 20110045 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de nier(en) of urineweg(en)

20112 Maligne neoplasmata schildklier/andere endocriene klieren 20112006 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom

20112 Maligne neoplasmata schildklier/andere endocriene klieren 20112007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom

20112 Maligne neoplasmata schildklier/andere endocriene klieren 20112018 1 of 2 polikliniekbezoeken bij kanker aan de schildklier/ klier die te maken heeft met de stofwisseling of MEN-syndroom

20117 Maligne neoplasmata slecht omschreven/niet gespecificeerde lokalisaties 20117002 Operatieve ingreep bij een kwaadaardig gezwel

20117 Maligne neoplasmata slecht omschreven/niet gespecificeerde lokalisaties 20117004 Behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel

20117 Maligne neoplasmata slecht omschreven/niet gespecificeerde lokalisaties 20117005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een kwaadaardig gezwel

20117 Maligne neoplasmata slecht omschreven/niet gespecificeerde lokalisaties 20117008 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een kwaadaardig gezwel

20117 Maligne neoplasmata slecht omschreven/niet gespecificeerde lokalisaties 20117017 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een kwaadaardig gezwel

20117 Maligne neoplasmata slecht omschreven/niet gespecificeerde lokalisaties 20117019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een kwaadaardig gezwel

28899 Benigne neoplasma spijsverteringsstelsel (incl grote speekselklieren) 28899021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een goedaardig gezwel van de speekselklier

28899 Benigne neoplasma spijsverteringsstelsel (incl grote speekselklieren) 28899022 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de speekselklier

28899 Benigne neoplasma spijsverteringsstelsel (incl grote speekselklieren) 28899024 Zeer uitgebreide operatie aan het darmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel

28899 Benigne neoplasma spijsverteringsstelsel (incl grote speekselklieren) 28899025 Uitgebreide operatie aan het darmkanaal tijdens een ziekenhuisopname bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel

28899 Benigne neoplasma spijsverteringsstelsel (incl grote speekselklieren) 28899026 Uitgebreide operatie aan het darmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel

28899 Benigne neoplasma spijsverteringsstelsel (incl grote speekselklieren) 28899030 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel

28899 Benigne neoplasma spijsverteringsstelsel (incl grote speekselklieren) 28899033 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel

28899 Benigne neoplasma spijsverteringsstelsel (incl grote speekselklieren) 28899034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel

28899 Benigne neoplasma spijsverteringsstelsel (incl grote speekselklieren) 28899035 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelsel

29099 Maligne neoplasmata ademhalingsstelsel/intrathoracale organen (incl metastasen) 29099003 Operatief verwijderen van het strottenhoofd of de luchtpijp of uitgebreide verwijdering van lymfklieren uit de hals bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas

29099 Maligne neoplasmata ademhalingsstelsel/intrathoracale organen (incl metastasen) 29099007 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas

29099 Maligne neoplasmata ademhalingsstelsel/intrathoracale organen (incl metastasen) 29099017 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borst-
kas

29099 Maligne neoplasmata ademhalingsstelsel/intrathoracale organen (incl metastasen) 29099028 Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas

29099 Maligne neoplasmata ademhalingsstelsel/intrathoracale organen (incl metastasen) 29099029 Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas

29099 Maligne neoplasmata ademhalingsstelsel/intrathoracale organen (incl metastasen) 29099031 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas

29099 Maligne neoplasmata ademhalingsstelsel/intrathoracale organen (incl metastasen) 29099044 Diagnostische ingreep in de borstkas bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas

29099 Maligne neoplasmata ademhalingsstelsel/intrathoracale organen (incl metastasen) 29099073 Longteambespreking bij aandoening van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkas

29199 Maligne neoplasmata spijsverteringsstelsel (wd) 29199260 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel buikorganen

29399 Maligne neoplasmata bot/gewrichtskraakbeen/weke delen (incl botmetastasen) 29399003 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen

29399 Maligne neoplasmata bot/gewrichtskraakbeen/weke delen (incl botmetastasen) 29399004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen

29399 Maligne neoplasmata bot/gewrichtskraakbeen/weke delen (incl botmetastasen) 29399007 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen

29399 Maligne neoplasmata bot/gewrichtskraakbeen/weke delen (incl botmetastasen) 29399019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen

29399 Maligne neoplasmata bot/gewrichtskraakbeen/weke delen (incl botmetastasen) 29399039 Uitgebreide operatie bot bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen

29399 Maligne neoplasmata bot/gewrichtskraakbeen/weke delen (incl botmetastasen) 29399042 Uitgebreide operatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen

29399 Maligne neoplasmata bot/gewrichtskraakbeen/weke delen (incl botmetastasen) 29399050 Operatie weke delen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van bot, kraakbeen of weke delen

29499 Melanoom/overige maligne neoplasmata huid/premaligne dermatosen 29499021 Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvan

29499 Melanoom/overige maligne neoplasmata huid/premaligne dermatosen 29499039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvan

29799 Neoplasmata meningen/hersenen/(centr)zenuwstelsel nec-nno (incl metastasen) (wd) 29799067 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een gezwel van de evenwichtszenuw

29799 Neoplasmata meningen/hersenen/(centr)zenuwstelsel nec-nno (incl metastasen) (wd) 29799072 Dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen

29799 Neoplasmata meningen/hersenen/(centr)zenuwstelsel nec-nno (incl metastasen) (wd) 29799078 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de hersenvliezen/ van het zenuwstelsel/ in de hersenen

29899 Benigne neoplasmata huid 29899003 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een goedaardig gezwel van de huid

29899 Benigne neoplasmata huid 29899004 Een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid

29899 Benigne neoplasmata huid 29899005 Meer dan een operatie huid en/of weke delen en/of bot bij een goedaardig gezwel van de huid

29899 Benigne neoplasmata huid 29899006 Lasertherapie bij een goedaardig gezwel van de huid

29899 Benigne neoplasmata huid 29899007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huid

29899 Benigne neoplasmata huid 29899010 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een goedaardig gezwel van de huid

29899 Benigne neoplasmata huid 29899011 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een goedaardig gezwel van de huid

29899 Benigne neoplasmata huid 29899013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig gezwel van de huid

29999 Benigne neoplasma en neoplasma met onzeker/onbekend gedrag overige/niet gespecificeerde 
lokalisaties

29999003 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel

29999 Benigne neoplasma en neoplasma met onzeker/onbekend gedrag overige/niet gespecificeerde 
lokalisaties

29999004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel

29999 Benigne neoplasma en neoplasma met onzeker/onbekend gedrag overige/niet gespecificeerde 
lokalisaties

29999005 Uitgebreide operatie bot en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel

29999 Benigne neoplasma en neoplasma met onzeker/onbekend gedrag overige/niet gespecificeerde 
lokalisaties

29999011 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel

29999 Benigne neoplasma en neoplasma met onzeker/onbekend gedrag overige/niet gespecificeerde 
lokalisaties

29999012 Een operatie huid en/of weke delen bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel

13 OZP Overige verrichtingen 39108 Anesthesiologische Ondersteuning Van Maximaal 90 Minuten Bij Tandheelkundige Behandelingen Onder Narcose Van Awbz Cliënten En Verzekerden Voor Bijzondere Tandheelkunde.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 39611 Extra Corporele Membraan Oxygenatie (ecmo) Incl. Toeslag Bij Behandeling Op Neonatale Ic Of Pediatrische Ic (zie 039610 Voor Ecmo Bij Behandeling Van Volwassenen).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 39813 Eerste Orthoptisch Onderzoek.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 39814 Standaard Vervolg Orthoptisch Onderzoek.

39899 Stollingsst/purpura/ov hemorr aand/bep aand immuunsyst (excl sarcoidose long) (wd) 39899031 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een ziekte van bloed of immuunsysteem

39899 Stollingsst/purpura/ov hemorr aand/bep aand immuunsyst (excl sarcoidose long) (wd) 39899032 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bloed of immuunsysteem

39999 Voedings-/hemolytische-/aplastische-/anemie nec/ziekte bloed/-vormende organen nec 39999015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede of een andere ziekte van bloed of bloedvormende organen

49799 Stofwisselingsstoornissen 49799024 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de stofwisseling

49899 Aandoeningen schildklier 49899015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de schildklier

49999 Ondervoeding/vetzucht/andere overvoeding 49999002 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij vetzucht of ondervoeding

59899 Psychische stoornissen (incl niet-organische sexuele stoornis) (wd) 59899039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij dementie

60607 Slaapstoornissen (wd) 60607003 Operatieve ingreep bij een slaapstoornis

60607 Slaapstoornissen (wd) 60607006 Ademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis

60607 Slaapstoornissen (wd) 60607007 Slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornis

60607 Slaapstoornissen (wd) 60607008 Teambehandeling bij een slaapstoornis

60607 Slaapstoornissen (wd) 60607009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een slaapstoornis

60607 Slaapstoornissen (wd) 60607011 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een slaapstoornis

60607 Slaapstoornissen (wd) 60607013 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een slaapstoornis

60607 Slaapstoornissen (wd) 60607014 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een slaapstoornis

60607 Slaapstoornissen (wd) 60607016 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een slaapstoornis

69499 Aand zenuw/-wortels/-plexus/polyneuropath/ov aand per zenuwst (incl benigne neopl/incl 
letsel) (wd)

69499024 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel

69499 Aand zenuw/-wortels/-plexus/polyneuropath/ov aand per zenuwst (incl benigne neopl/incl 
letsel) (wd)

69499025 Diagnostisch onderzoek of therapie bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel

69499 Aand zenuw/-wortels/-plexus/polyneuropath/ov aand per zenuwst (incl benigne neopl/incl 
letsel) (wd)

69499026 Diagnostisch onderzoek of therapie met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel

69499 Aand zenuw/-wortels/-plexus/polyneuropath/ov aand per zenuwst (incl benigne neopl/incl 
letsel) (wd)

69499040 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel

69499 Aand zenuw/-wortels/-plexus/polyneuropath/ov aand per zenuwst (incl benigne neopl/incl 
letsel) (wd)

69499046 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel

69599 Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuro-infecties) (wd) 69599006 Dagbehandeling bij een ziekte van het zenuwstelsel

69599 Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuro-infecties) (wd) 69599007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van het zenuwstelsel

69599 Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuro-infecties) (wd) 69599009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie van het zenuwstelsel

69599 Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuro-infecties) (wd) 69599019 Teambehandeling bij een ziekte van het zenuwstelsel

69599 Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuro-infecties) (wd) 69599022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een infectie van het zenuwstelsel

69599 Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuro-infecties) (wd) 69599040 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een infectie van het zenuwstelsel

69599 Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuro-infecties) (wd) 69599045 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij een ziekte van het zenuwstelsel

69599 Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuro-infecties) (wd) 69599052 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij een ziekte van het zenuwstelsel

69599 Overige aandoeningen zenuwstelsel (incl duizeligheid/pijn nec/neuro-infecties) (wd) 69599053 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van het zenuwstelsel

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899230 Videomonitoring ten behoeve van het al dan niet in aanmerking komen voor operatieve behandeling bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899233 Meer dan 50 verpleegdagen bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899235 Tussen 14 en 50 verpleegdagen bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899237 Tussen 6 en 13 verpleegdagen en uitgebreid en psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899239 Tussen 6 en 13 verpleegdagen met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899241 Tussen 6 en 13 verpleegdagen met teambehandeling en psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899244 Maximaal 5 verpleegdagen met teambehandeling en uitgebreid psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kinderen zwaar

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899245 Maximaal 5 verpleegdagen met teambehandeling en uitgebreid psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899248 Maximaal 5 verpleegdagen met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kinderen zwaar

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899249 Maximaal 5 verpleegdagen met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899251 Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek met uitgebreid klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling uitgebreid bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899253 Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899255 Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899256 Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek bij epilepsie of stuip bij kinderen zwaar

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899257 Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek bij epilepsie of stuip bij kinderen

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899261 Meer dan 50 verpleegdagen met teambehandeling uitgebreid bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899262 Meer dan 50 verpleegdagen bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899263 Tussen 14 en 50 verpleegdagen teambehandeling uitgebreid bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899264 Tussen 14 en 50 verpleegdagen bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899266 Tussen 6 en 13 verpleegdagen met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899267 Tussen 6 en 13 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899268 Tussen 6 en 13 verpleegdagen met teambehandeling en psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899271 Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en uitgebreid psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899272 Maximaal 5 verpleegdagen met teambehandeling en uitgebreid psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899274 Maximaal 5 verpleegdagen met uitgebreide teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899275 Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899276 Maximaal 5 verpleegdagen met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899277 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met uitgebreid klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling uitgebreid bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899278 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling uitgebreid bij ernstige epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899279 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899280 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij ernstige epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899281 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899282 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek bij ernstige epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899283 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek bij epilepsie of stuip bij kind

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899304 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip

69899 Epilepsie/status epilepticus/convulsies (wd) 69899306 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek bij epilepsie of stuip

70401 Aandoeningen lens 70401002 Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401004 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401007 Operatie aan de ooglens bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401008 Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401009 Staaroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401011 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401013 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401015 Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401016 Consult op de polikliniek bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401017 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401018 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de ooglens

70401 Aandoeningen lens 70401019 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens

70601 Glaucoom 70601002 Ingewikkelde operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk

70601 Glaucoom 70601003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een verhoogde oogdruk

70601 Glaucoom 70601004 Operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk

70601 Glaucoom 70601011 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk

70601 Glaucoom 70601013 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk

70601 Glaucoom 70601014 Consult op de polikliniek bij een verhoogde oogdruk

70601 Glaucoom 70601015 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk

70601 Glaucoom 70601016 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een verhoogde oogdruk

70601 Glaucoom 70601017 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk

70801 Aandoeningen nervus opticus/optische banen (wd) 70801007 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)

70801 Aandoeningen nervus opticus/optische banen (wd) 70801009 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)

70801 Aandoeningen nervus opticus/optische banen (wd) 70801010 Consult op de polikliniek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)

70801 Aandoeningen nervus opticus/optische banen (wd) 70801011 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)

70801 Aandoeningen nervus opticus/optische banen (wd) 70801012 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)

70801 Aandoeningen nervus opticus/optische banen (wd) 70801013 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499002 Ingewikkelde operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499005 Operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499010 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499013 Consult op de polikliniek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499014 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499015 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499016 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499018 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79499 Aandoeningen oogspieren/stoornissen in binoculaire oogbewegingen 79499019 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien

79599 Visuele stoornissen/blindheid/stoornissen in refractie/accommodatie 79599003 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand

79599 Visuele stoornissen/blindheid/stoornissen in refractie/accommodatie 79599007 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand

79599 Visuele stoornissen/blindheid/stoornissen in refractie/accommodatie 79599010 Consult op de polikliniek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand

79599 Visuele stoornissen/blindheid/stoornissen in refractie/accommodatie 79599011 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand

79599 Visuele stoornissen/blindheid/stoornissen in refractie/accommodatie 79599012 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand

79599 Visuele stoornissen/blindheid/stoornissen in refractie/accommodatie 79599013 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand

79699 Overige aandoeningen oog/adnexen (incl congenitaal) (wd) 79699002 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het oog

79699 Overige aandoeningen oog/adnexen (incl congenitaal) (wd) 79699003 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog

79699 Overige aandoeningen oog/adnexen (incl congenitaal) (wd) 79699007 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog

79699 Overige aandoeningen oog/adnexen (incl congenitaal) (wd) 79699008 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het oog

79699 Overige aandoeningen oog/adnexen (incl congenitaal) (wd) 79699009 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog

79699 Overige aandoeningen oog/adnexen (incl congenitaal) (wd) 79699010 Consult op de polikliniek bij een ziekte van het oog

79699 Overige aandoeningen oog/adnexen (incl congenitaal) (wd) 79699011 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog

79699 Overige aandoeningen oog/adnexen (incl congenitaal) (wd) 79699012 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het oog

79699 Overige aandoeningen oog/adnexen (incl congenitaal) (wd) 79699013 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799002 Operatief herstel van een netvliesloslating en verwijderen trekvliezen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799004 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799005 Operatief herstel van een netvliesloslating bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799008 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799010 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799011 Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799017 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799018 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog
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79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799019 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799020 Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799022 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799026 Consult op de polikliniek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799027 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799028 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799029 2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799035 Laserbehandeling van beperkte delen van het netvlies (panretinale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799039 Laserbehandeling van grote delen van het netvlies (focale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799042 Uitgebreide operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79799 Aandoeningen choroidea/retina/corpus vitreum/endoftalmitis (wd) 79799047 Operatie bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899005 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899007 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899008 Ingreep in het voorsegment van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899010 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899011 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899013 Uitgebreide ingreep bij een aandoening van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899014 Consult op de polikliniek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899015 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899016 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899017 2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899019 Ingreep bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79899 Aandoeningen conjunctiva/sclera/cornea/iris/corpus ciliare/oogbol (incl letsel) 79899020 Operatie aan de oogbol bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999002 Operatie bij een ziekte van de oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999006 Meer dan 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999007 3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999008 Operatie aan de traanweg(en) bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999010 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999011 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999013 Consult op de polikliniek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999014 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999015 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999016 2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999019 Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999020 Ooglidcorrectie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999021 Operatie waarbij een dun metalen staafje in de traanwegen wordt ingebracht bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

79999 Aandoeningen ooglid/traanapparaat/orbita (incl congenitaal/incl orbitatumor) 79999023 Ingreep bij een aandoening van ooglid/ traanapparaat/ oogkas bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999009 Operatie aan de huid van de oorschelp/ bijoortje bij een afwijking aan de oorschelp

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999016 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999017 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999019 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een afwijking aan de oorschelp

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999023 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een afwijking van de gehoorbeentjes

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een aandoening van het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999028 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999030 Operatie aan het middenoor bij een aandoening van het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999031 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een afwijking aan de oorschelp

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999035 Nazorg na het plaatsen van een geluidsversterkend implantaat bij doofheid van het binnenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999036 Plaatsen van een geluidsversterkend implantaat bij doofheid van het binnenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999038 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een afwijking van de gehoorbeentjes

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999044 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999046 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking aan de oorschelp

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999053 Evenwichtsonderzoek bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999058 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking van de gehoorbeentjes

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999060 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij doofheid van het binnenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999061 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij doofheid van het binnenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999064 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999065 Uitgebreide operatie binnen- en/of middenoor bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999066 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij doofheid van het binnenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999071 1 of 2 polikliniekbezoeken bij duizeligheid door een stoornis in het evenwichtsorgaan

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999072 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999073 Verwijdering van een poliep of een andere aandoening uit de gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999077 Uitgebreide operatie middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999081 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999083 Operatie aan het middenoor en/of gehoorgang bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999085 1 of 2 polikliniekbezoeken bij doofheid van het binnenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999087 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de gehoorgang/ het middenoor

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999089 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een afwijking aan de oorschelp

89999 Aandoeningen oor (incl congenitaal) 89999090 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een aandoening van het middenoor

99499 Ischemische hartziekten (incl pijn op borst) (wd) 99499016 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij pijn op de borst

99599 Overige/niet gespecificeerde aandoeningen hart en vaatstelsel 99599002 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel

99599 Overige/niet gespecificeerde aandoeningen hart en vaatstelsel 99599004 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking hartziekte

99599 Overige/niet gespecificeerde aandoeningen hart en vaatstelsel 99599011 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking hartziekte

99699 Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) 99699026 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een aandoening van slagaders of haarvaten

99699 Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) 99699046 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van slagaders of haarvaten

99699 Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) 99699047 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij een aandoening van slagaders of haarvaten

99699 Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) 99699049 Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een aandoening van slagaders of haarvaten

99699 Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) 99699054 Uitgebreide operatie bloedvaten bij een aandoening van slagaders of haarvaten

99699 Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) 99699065 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten

99699 Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) 99699078 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van slagaders of haarvaten

99699 Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) 99699088 Operatie bij een aandoening van slagaders of haarvaten

99699 Ziekten arterien/arteriolen/capillairen (incl precerebrale arterien) (wd) 99699089 Operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een aandoening van slagaders of haarvaten

99799 Ziekten venen/lymfevaten/lymfeklieren niet elders geclassificeerd (wd) 99799009 Behandeling van een open been met een tot vijf polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat met open been

99799 Ziekten venen/lymfevaten/lymfeklieren niet elders geclassificeerd (wd) 99799019 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat

99799 Ziekten venen/lymfevaten/lymfeklieren niet elders geclassificeerd (wd) 99799021 Meer dan 2 operaties bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat

99799 Ziekten venen/lymfevaten/lymfeklieren niet elders geclassificeerd (wd) 99799028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van ader/ lymfklier/ lymfvat

99799 Ziekten venen/lymfevaten/lymfeklieren niet elders geclassificeerd (wd) 99799041 Polikliniekbezoek(en) bij een verstoord evenwicht tussen de aan en afvoer van lymfevocht

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899003 Chirurgische teambespreking en/of polikliniekbezoek bij een ziekte van het hart

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899021 Operatief plaatsen van een pacemaker die de pompfunctie van zowel linker als rechterhartkamer verbetert, cardiopulmonaal chirurgie bij een ritmestoornis van het hart

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899042 Operatief plaatsen van een pacemaker tijdens een ziekenhuisopname, cardiopulmonaal chirurgie bij een ziekte van het hart

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899043 Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker, cardiopulmonaal chirurgie bij een ziekte van het hart

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899044 Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker, tijdens een ziekenhuisopname, cardiopulmonaal chirurgie bij een ziekte van het hart

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899060 1 of 2 polikliniekbezoeken bij hartfalen of andere hartaandoening

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899063 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899069 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ritmestoornis vanuit de hart(kamer)

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899072 1 of 2 polikliniekbezoeken bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899082 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking aan de hartklep

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899088 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een cardioloog bij hartfalen en/of andere hartaandoening

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899094 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het hart

99899 Overige hartziekten/acuut reuma (incl (sub)acute reum artritis)/chron reum hartziekten (wd) 99899104 Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker of draadloze pacemaker in de rechter hartkamer via de dijbeenader tijdens een ziekenhuisopname, cardiopulmonaal chirurgie bij een ziekte 
van het hart

99999 Cerebrovasculaire ziekten (incl TIA) (wd) 99999002 Dagbehandeling bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen

99999 Cerebrovasculaire ziekten (incl TIA) (wd) 99999017 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)

99999 Cerebrovasculaire ziekten (incl TIA) (wd) 99999032 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen

99999 Cerebrovasculaire ziekten (incl TIA) (wd) 99999033 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen

100101 Acute infecties bovenste luchtwegen 100101004 Ziekenhuisopname bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen

100101 Acute infecties bovenste luchtwegen 100101005 Operatie aan de neus- of keelamandelen bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen

100101 Acute infecties bovenste luchtwegen 100101006 Operatie aan de neus- of keelamandelen tijdens een ziekenhuisopname bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen

100101 Acute infecties bovenste luchtwegen 100101007 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen

100101 Acute infecties bovenste luchtwegen 100101009 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een acute infectie van de bovenste luchtwegen

100501 Chronische aandoeningen onderste luchtwegen 100501010 Operatief verwijderen van borst-/longvlies bij een chronische ziekte van de onderste luchtwegen

109599 Aandoeningen pleura (wd) 109599002 Plaatsen van een buisje om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies

109599 Aandoeningen pleura (wd) 109599005 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies

109599 Aandoeningen pleura (wd) 109599008 Therapeutische behandeling bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies

109599 Aandoeningen pleura (wd) 109599016 Uitgebreide operatie aan de longen en/of luchtwegvertakkingen bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies

109599 Aandoeningen pleura (wd) 109599019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het borstvlies/ longvlies

109699 Overige aandoeningen ademhalingsstelsel (incl benigne longtumor/incl symptomatologie) 
(wd)

109699002 Medebehandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel

109699 Overige aandoeningen ademhalingsstelsel (incl benigne longtumor/incl symptomatologie) 
(wd)

109699003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van het ademhalingsstelsel

109699 Overige aandoeningen ademhalingsstelsel (incl benigne longtumor/incl symptomatologie) 
(wd)

109699017 Onderzoek of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel

109699 Overige aandoeningen ademhalingsstelsel (incl benigne longtumor/incl symptomatologie) 
(wd)

109699019 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel

109699 Overige aandoeningen ademhalingsstelsel (incl benigne longtumor/incl symptomatologie) 
(wd)

109699021 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ademhalingsstelsel

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799004 Operatie aan de neusbijholten bij bijholte ontsteking

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799005 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een afwijking aan het neustussenschot

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799012 Operatie bij bijholte ontsteking

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799014 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking aan het neustussenschot

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799017 Herstel van de neus, uitgebreide operatie bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799021 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een allergie

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799026 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799028 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een vormafwijking bovenste luchtwegen

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799033 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een bijholte ontsteking

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799034 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799037 Operatie aan de neusbijholten of op overgang van neus naar keel bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een vormafwijking bovenste luchtwegen

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799042 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een allergie

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799044 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een bijholte ontsteking

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799046 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799049 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een allergie

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799051 Operatie neus bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis

109799 Overige aandoeningen bovenste luchtwegen (incl stoornissen reuk-/smaakzin) 109799056 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een aangeboren neusafwijking/ reuk-/smaakstoornis

110101 Ziekten mondholte/speekselklieren/kaken 110101003 Operatie mondholte of speekselklieren of kaak bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren

110101 Ziekten mondholte/speekselklieren/kaken 110101004 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren

110101 Ziekten mondholte/speekselklieren/kaken 110101005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren

110101 Ziekten mondholte/speekselklieren/kaken 110101007 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren

110101 Ziekten mondholte/speekselklieren/kaken 110101009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van mondholte/ speekselklieren

110401 Hernia 110401026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een littekenbreuk

110401 Hernia 110401042 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een littekenbreuk

110401 Hernia 110401060 Open operatie bij een littekenbreuk

110901 Aandoeningen galblaas/galwegen/pancreas 110901005 Operatie aan de galblaas of galwegen bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier

110901 Aandoeningen galblaas/galwegen/pancreas 110901011 Operatie galblaas en/of galwegen bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier

110901 Aandoeningen galblaas/galwegen/pancreas 110901012 Operatie galblaas en/of galwegen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier

110901 Aandoeningen galblaas/galwegen/pancreas 110901014 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklier

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499037 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499039 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de 
anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499040 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499041 Operatie bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499043 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499044 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499047 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499048 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499049 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499050 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499051 1 of 2 polikliniekbezoeken bij aambeien/ overige goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499057 Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van meer dan 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499058 Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499059 Zeer uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499063 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van meer dan 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499064 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499065 Uitgebreide operatie aan het spijsverteringskanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499066 Operatie bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499067 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499068 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499070 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499071 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499073 Meer dan 1 onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499074 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499075 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499076 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499077 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119499 Ov ziekten spijsverteringsst (incl intest infect/hemorr/sinus pilon/incont faeces/buikpijn (wd) 119499078 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

119599 Ziekten appendix/peritoneum 119599002 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvlies

119599 Ziekten appendix/peritoneum 119599014 Uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname van maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvlies

119899 Ziekte van Crohn/colitis ulcerosa 119899015 Uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname van maximaal 28 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa)

119899 Ziekte van Crohn/colitis ulcerosa 119899016 Uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname van meer dan 28 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa)

119899 Ziekte van Crohn/colitis ulcerosa 119899025 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een chronische ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa)

119999 Ziekten slokdarm/maag/duodenum (incl intestinale malabsorptie) 119999002 Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm

119999 Ziekten slokdarm/maag/duodenum (incl intestinale malabsorptie) 119999004 Uitgebreide operatie bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm

119999 Ziekten slokdarm/maag/duodenum (incl intestinale malabsorptie) 119999005 Zeer uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname van maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm

119999 Ziekten slokdarm/maag/duodenum (incl intestinale malabsorptie) 119999012 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal met maximaal 2 verpleegdagen bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm

120201 Bulleuze dermatosen 120201007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren

120201 Bulleuze dermatosen 120201008 Meervoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met blaren

120201 Bulleuze dermatosen 120201010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren

120201 Bulleuze dermatosen 120201014 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met blaren

120301 Dermatitis/eczeem 120301003 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidontsteking of eczeem

120301 Dermatitis/eczeem 120301004 Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidontsteking of eczeem

120301 Dermatitis/eczeem 120301005 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij huidontsteking of eczeem

120301 Dermatitis/eczeem 120301007 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij huidontsteking of eczeem

120301 Dermatitis/eczeem 120301010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeem

120301 Dermatitis/eczeem 120301016 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking of eczeem

120301 Dermatitis/eczeem 120301017 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken met allergietest bij huidontsteking en/of eczeem

120401 Papulosquameuze dermatosen 120401007 Lasertherapie of enkelvoudige ingreep aan de huid bij een huidaandoening met bultjes en schilfers

120401 Papulosquameuze dermatosen 120401010 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers

120401 Papulosquameuze dermatosen 120401014 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening met bultjes en schilfers

120701 Aandoeningen huidadnexen 120701015 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren

120701 Aandoeningen huidadnexen 120701017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren
120701 Aandoeningen huidadnexen 120701018 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van talgklieren/ zweetklieren



Zorgproductgroepcode Zorgproductgroep omschrijving Prestatie Prestatie omschrijving
120701 Aandoeningen huidadnexen 120701026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aandoening van haar/nagels

120701 Aandoeningen huidadnexen 120701027 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de nagels/ het haar

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999037 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een pigmentstoornis

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999040 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999046 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999047 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999049 Operatie huid en/of weke delen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999056 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999057 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999062 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999063 Lasertherapie bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999065 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999077 Meervoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999078 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999079 Lasertherapie bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999086 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een pigmentstoornis

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999088 1 of 2 dagbehandelingen of 6 of meer polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999089 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid en/of onderhuids bindweefsel

129999 Infecties en overige aandoeningen huid/subcutis (wd) 129999092 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999050 Uitgebreide operatie bekken/ heup/ bovenbeen bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999092 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander groot uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999093 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999105 Behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij klachten aan de wervelkolom

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999129 Aanbrengen of verwijderen van gips of ander uitwendig fixatiemateriaal (materiaal dat beweging tegengaat) bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999131 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999145 Operatie weke delen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999164 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999165 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999172 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij slijtage van de heup

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999178 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999194 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999209 Maximaal 2 polikliniekbezoeken en beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoening

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999214 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999222 Uitgebreide operatie enkel/ voet bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999228 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999234 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slijtage van de heup

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999235 Operatie enkel of voet bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999237 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999256 Operatie pols of hand bij een ziekte van botspierstelsel

131999 Ziekten botspierstelsel/bindweefsel en late gevolgen/vroege compl trauma (wd) 131999277 Niet-operatieve behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelsel

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301013 Behandeling door chirurg tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij nierfalen of diabetes (suikerziekte)

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301014 Ziekenhuisopname door chirurg met maximaal 5 verpleegdagen bij nierfalen of diabetes (suikerziekte)

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301017 Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) bij nierfalen

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301034 Diagnostisch onderzoek door chirurg bij nierfalen of diabetes (suikerziekte)

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301036 Ziekenhuisopname door chirurg van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij nierfalen of diabetes (suikerziekte)

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301038 Zeer uitgebreide operatie bij nierfalen of diabetes (suikerziekte)

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301039 Zeer uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij nierfalen of diabetes (suikerziekte)

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301055 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken door chirurg bij nierfalen of diabetes (suikerziekte)

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301056 Uitgebreide operatie bij nierfalen of plaatsen van een port-a-cath systeem (injectiekamer met een slangetje, dat wordt ingebracht in een grote ader)

140301 nierinsufficientie (incl verrichtingen insulinepomp/shuntchirurgie/port-a-cath/plasmafiltratie/
ferese)

140301062 1 of 2 polikliniekbezoeken bij nierfalen of diabetes (suikerziekte)

140801 Aandoeningen mamma 140801006 Operatie borst(en) bij een aandoening van de borst

140801 Aandoeningen mamma 140801010 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een aandoening van de borst

140801 Aandoeningen mamma 140801011 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aandoening van de borst

140801 Aandoeningen mamma 140801013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de borst

149399 Aandoeningen vrouwelijke organen (excl prolaps/infertiliteit/incl congenitaal) 149399021 Operatie bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

149399 Aandoeningen vrouwelijke organen (excl prolaps/infertiliteit/incl congenitaal) 149399022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een ontsteking aan vrouwelijk(e) orga(a)n(en) in het bekken

149399 Aandoeningen vrouwelijke organen (excl prolaps/infertiliteit/incl congenitaal) 149399028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stoornis van de menstruatiecyclus

149399 Aandoeningen vrouwelijke organen (excl prolaps/infertiliteit/incl congenitaal) 149399031 1 of 2 polikliniekbezoeken voor advies op het gebied van een aandoening van de vrouwelijke organen

149399 Aandoeningen vrouwelijke organen (excl prolaps/infertiliteit/incl congenitaal) 149399040 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken

149399 Aandoeningen vrouwelijke organen (excl prolaps/infertiliteit/incl congenitaal) 149399043 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij buikpijn

149399 Aandoeningen vrouwelijke organen (excl prolaps/infertiliteit/incl congenitaal) 149399048 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van baarmoeder/eierstok/ eileider

149599 Ziekten glomeruli en overige aandoeningen nier/ureter (incl letsel/incl congenitaal) 149599008 Open operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een aandoening van de urineleider(s)

149599 Ziekten glomeruli en overige aandoeningen nier/ureter (incl letsel/incl congenitaal) 149599011 Open operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een nieraandoening

149599 Ziekten glomeruli en overige aandoeningen nier/ureter (incl letsel/incl congenitaal) 149599012 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van de nier of urineleiders

149599 Ziekten glomeruli en overige aandoeningen nier/ureter (incl letsel/incl congenitaal) 149599023 Kijkoperatie bij een aandoening van de urineleider(s)

149599 Ziekten glomeruli en overige aandoeningen nier/ureter (incl letsel/incl congenitaal) 149599024 Kijkoperatie tijdens ziekenhuisopname bij een aandoening van de urineleider(s)

149599 Ziekten glomeruli en overige aandoeningen nier/ureter (incl letsel/incl congenitaal) 149599030 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de nier of urineleiders

149899 Overige aandoeningen mannelijke geslachtsorganen (incl congenitaal/incl varicokele) 149899003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

149899 Overige aandoeningen mannelijke geslachtsorganen (incl congenitaal/incl varicokele) 149899004 Uitgebreide operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

149899 Overige aandoeningen mannelijke geslachtsorganen (incl congenitaal/incl varicokele) 149899006 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

149899 Overige aandoeningen mannelijke geslachtsorganen (incl congenitaal/incl varicokele) 149899012 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

149899 Overige aandoeningen mannelijke geslachtsorganen (incl congenitaal/incl varicokele) 149899013 Open operatie mannelijk geslachtsorgaan bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

149899 Overige aandoeningen mannelijke geslachtsorganen (incl congenitaal/incl varicokele) 149899017 Operatie bij een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999008 Operatie bij plasklachten (LUTS)

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999009 Operatie tijdens een ziekenhuisopname bij plasklachten (LUTS)

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999016 Kijkoperatie bij plasklachten (LUTS)

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999022 Operatie uitgebreid bij een aandoening van urinewegen of prostaat

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999027 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij plasklachten (LUTS)

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999028 1 tot 3 operaties bij plasklachten (LUTS)

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999034 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van urinewegen of prostaat

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999042 1 of 2 polikliniekbezoeken bij plasklachten (LUTS)

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999048 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een aandoening van urinewegen of prostaat

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999054 Kijkoperatie bij een aandoening van urinewegen of prostaat

149999 Overige aandoeningen urinewegen/prostaat (incl genitale prolaps) (wd) 149999069 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van urinewegen of prostaat

159899 Bevalling 159899008 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij complicaties na de geboorte of nazorg na de bevalling

159899 Bevalling 159899019 Begeleiding van een spontane bevalling bij een bevalling

159999 Zwangerschap 159999017 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij begeleiding zwangerschap

170901 Congenitale misvormingen botspierstelsel 170901045 Herstel van de borstkas bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

170901 Congenitale misvormingen botspierstelsel 170901048 Operatie bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

170901 Congenitale misvormingen botspierstelsel 170901050 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

170901 Congenitale misvormingen botspierstelsel 170901053 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

170901 Congenitale misvormingen botspierstelsel 170901054 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

170901 Congenitale misvormingen botspierstelsel 170901055 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

170901 Congenitale misvormingen botspierstelsel 170901068 Operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

170901 Congenitale misvormingen botspierstelsel 170901073 Niet-operatieve behandeling met ziekenhuisopname bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

170901 Congenitale misvormingen botspierstelsel 170901077 Niet-operatieve behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aangeboren afwijking botspierstelsel

179799 Cong misvormingen zenuwst/hart/vaatst/aangezicht/hals/spijsvert st/gespl lip/gehemelte/ov 179799007 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 of 2 dagbehandelingen bij een aangeboren afwijking

179799 Cong misvormingen zenuwst/hart/vaatst/aangezicht/hals/spijsvert st/gespl lip/gehemelte/ov 179799008 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een aangeboren afwijking

179799 Cong misvormingen zenuwst/hart/vaatst/aangezicht/hals/spijsvert st/gespl lip/gehemelte/ov 179799009 Uitgebreide operatie hals bij een aangeboren afwijking

179799 Cong misvormingen zenuwst/hart/vaatst/aangezicht/hals/spijsvert st/gespl lip/gehemelte/ov 179799010 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hart(vaat)afwijking

179799 Cong misvormingen zenuwst/hart/vaatst/aangezicht/hals/spijsvert st/gespl lip/gehemelte/ov 179799015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking

179799 Cong misvormingen zenuwst/hart/vaatst/aangezicht/hals/spijsvert st/gespl lip/gehemelte/ov 179799019 Operatie overig bij een aangeboren afwijking

179799 Cong misvormingen zenuwst/hart/vaatst/aangezicht/hals/spijsvert st/gespl lip/gehemelte/ov 179799021 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hart(vaat)afwijking

181105 Cervixafwijkingen incl afwijkende cervixcytologie 181105012 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een afwijking van de baarmoederhals

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij algemene klachten/symptomen

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199007 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199008 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij algemene klachten/symptomen

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199009 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling met neurofysiologisch onderzoek bij algemene klachten/symptomen

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199011 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij algemene klachten/symptomen

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199019 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199023 Operatieve ingreep in het keel, neus en oorgebied bij algemene klachten KNO-gebied

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199024 Operatieve ingreep bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199025 Meerdere poliklinische contacten of second opinion bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199026 Eenmalig poliklinisch contact bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199030 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij algemene klachten KNO-gebied

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199033 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199034 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199035 Operatieve ingreep tijdens een ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten KNO-gebied

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199045 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199047 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199048 Operatieve ingreep tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199049 Operatieve ingreep tijdens een ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij algemene klachten

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199051 Trauma opvang door/bij chirurg of orthopeed bij ernstig letsel

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199053 Trauma opvang met onderzoek en stabilisatie door/bij chirurg of orthopeed

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199055 Trauma opvang door/bij chirurg of orthopeed

182199 Alg sympt (oa collaps/vergr lymfkl /malaise/vermoeidh/koorts)/observ/onderz/ziekte nno 182199057 Trauma opvang met onderzoek en stabilisatie door/bij chirurg of orthopeed

189599 Slikklachten/zwelling in de hals/diepe hals abces 189599002 Uitgebreide operatie bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals

189599 Slikklachten/zwelling in de hals/diepe hals abces 189599003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals

189599 Slikklachten/zwelling in de hals/diepe hals abces 189599005 Operatie bij slikklachten of een zwelling of abces in de hals bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals

189599 Slikklachten/zwelling in de hals/diepe hals abces 189599007 1 of 2 polikliniekbezoeken bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals

189599 Slikklachten/zwelling in de hals/diepe hals abces 189599008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals

189599 Slikklachten/zwelling in de hals/diepe hals abces 189599009 Behandeling of onderzoek met behulp van kijkbuis-apparatuur en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals

189599 Slikklachten/zwelling in de hals/diepe hals abces 189599011 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij slikklachten/ zwelling of ontsteking in de hals

189999 Spraak en stemaandoeningen 189999003 Ingreep aan het strottenhoofd bij klachten van de stem of spraak

189999 Spraak en stemaandoeningen 189999004 Onderzoek van de stemplooitrilling bij klachten van de stem of spraak

189999 Spraak en stemaandoeningen 189999008 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of meer dan 2 onderzoeken bij klachten van de stem of spraak

189999 Spraak en stemaandoeningen 189999009 Diagnostisch onderzoek bij klachten van de stem of spraak

189999 Spraak en stemaandoeningen 189999012 1 of 2 polikliniekbezoeken bij klachten van de stem of spraak

12 OZP Supplementair - Overig traject 190032 Verblijf Gezonde Moeder.

12 OZP Supplementair - Overig traject 190033 Verblijf Gezonde Zuigeling.

12 OZP Supplementair - Overig traject 190038 Verblijf Vervallen Ziekenhuisindicatie, Niet Verpleeghuis.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 190043 Poliklinische Bevalling Zonder Medische Indicatie Niet Door Een Gynaecoloog Met Partusassistentie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 190044 Poliklinische Bevalling Zonder Medische Indicatie Niet Door Een Gynaecoloog En Zonder Partusassistentie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 190045 Poliklinische Bevalling Op Medische Indicatie Niet Door Een Gynaecoloog Met Partusassistentie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 190046 Poliklinische Bevalling Op Medische Indicatie Niet Door Een Gynaecoloog En Zonder Partusassistentie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 190047 Verplichte Poliklinische Bevalling Zonder Medische Indicatie Niet Door Een Gynaecoloog Met Partusassistentie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 190048 Verplichte Poliklinische Bevalling Zonder Medische Indicatie Niet Door Een Gynaecoloog En Zonder Partusassistentie.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190129 Ic Consult. Intercollegiaal Consult Buiten De Ic, Spoed En Niet-spoed.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190130 Interklinisch Ic Transport(< 2 Uur). Door Medisch Specialist Fysiek Begeleid Transport Van Een Ic-patiënt Tussen Ziekenhuizen.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190131 Interklinisch Ic Transport(>= 2 Uur). Door Medisch Specialist Begeleid Transport Van Een Ic-patiënt Tussen Ziekenhuizen.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190132 Micu Transport < 2 Uur.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190133 Micu Transport >= 2 Uur.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190150 Neonatale Ic.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190151 Pediatrische Ic.

14 OZP Supplementair - Add-on overig 190152 Post Ic-high Care.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190153 Ic-dag Licht.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190154 Ic-dag Middel.

15 OZP Supplementair - Add-on IC 190155 Ic-dag Zwaar.

13 OZP Overige verrichtingen 190288 Verpleging, Minder Complexe Zorg Noodzakelijk In Verband Met Medisch Specialistische Zorg In De Thuissituatie.

13 OZP Overige verrichtingen 191112 Postnataal Biochemisch Onderzoek -biochemische Basisdiagnostiek.

13 OZP Overige verrichtingen 191113 Postnataal Biochemisch Onderzoek - Enzymendiagnostiek.

13 OZP Overige verrichtingen 191119 Prenatale Genotypering (exclusief Niet Invasieve Prenatale Test (nipt) Zie 191133).

13 OZP Overige verrichtingen 191120 Postnatale Genotypering.

13 OZP Overige verrichtingen 191140 Algemeen Chromosoomonderzoek Voor Identificatie Van Numerieke En Structurele Afwijkingen D.m.v. Karyotypering.

13 OZP Overige verrichtingen 191141 Gericht Chromosoomonderzoek Voor Identificatie Van Chromosomale Afwijkingen M.b.v. Fish.

13 OZP Overige verrichtingen 191142 Moleculair Onderzoek Naar Copy Number Variations (cnvs) Of Regions Of Homozygosity (rohs) In Het Genoom.

13 OZP Overige verrichtingen 191143 Moleculair Onderzoek Naar Een Specifiek Gendefect, Dragerschapsonderzoek.

13 OZP Overige verrichtingen 191144 Moleculair Onderzoek Naar Gendefecten In Een Specifiek Gen.

13 OZP Overige verrichtingen 191145 Moleculair Onderzoek Naar Gendefecten In Een Specifieke Set Van Genen, Genpanelonderzoek.

13 OZP Overige verrichtingen 191146 Moleculair Onderzoek Naar Pathogene Overgeërfde Of De Novo Mutaties In Het Exoom.

13 OZP Overige verrichtingen 191147 Vervolgonderzoek Op Basis Van Bestaande Labdata Naar Gendefecten In 1 Of Meerdere Genen.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191203 Rixubis, Per Toedieningeenheid Van 1000 Ie Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

191301 Gevolgen corpus alienum via natuurlijke lichaamsopening 191301002 Poliklinische diagnostiek/ingreep, een dagverpleging of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort

191301 Gevolgen corpus alienum via natuurlijke lichaamsopening 191301003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort

191301 Gevolgen corpus alienum via natuurlijke lichaamsopening 191301005 Uitgebreide ingreep bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort

191301 Gevolgen corpus alienum via natuurlijke lichaamsopening 191301008 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort

191301 Gevolgen corpus alienum via natuurlijke lichaamsopening 191301011 Ingreep bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort

191301 Gevolgen corpus alienum via natuurlijke lichaamsopening 191301012 Ingreep tijdens een ziekenhuisopname bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort

191301 Gevolgen corpus alienum via natuurlijke lichaamsopening 191301014 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort

191301 Gevolgen corpus alienum via natuurlijke lichaamsopening 191301015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een voorwerp dat niet in het lichaam thuishoort

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191804 Advate, Per Toedieningeenheid Van 250 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191805 Advate, Per Toedieningeenheid Van 500 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191806 Advate, Per Toedieningeenheid Van 1000 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191811 Benefix, Per Toedieningeenheid Van 500 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191816 Haemocomplettan P, Per Toedieningeenheid Van 2 G Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191827 Haemate P, Per Toedieningeenheid Van 250 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191828 Haemate P, Per Toedieningeenheid Van 500 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191830 Haemocomplettan P, Per Toedieningeenheid Van 1 G Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191836 Novoeight, Per Toedieningeenheid Van 250 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191837 Novoeight, Per Toedieningeenheid Van 500 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191845 Kogenate Bayer, Per Toedieningeenheid Van 250 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191846 Kogenate Bayer, Per Toedieningeenheid Van 500 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191856 Novoseven, Per Toedieningeenheid Van 1 Mg Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191857 Novoseven, Per Toedieningeenheid Van 2 Mg Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191862 Refacto Af, Per Toedieningeenheid Van 250 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191876 Cofact, Per Toedieningeenheid Van 250 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

17 OZP Supplementair - Stollingsfactor 191877 Cofact, Per Toedieningeenheid Van 500 E Bij De Indicaties Welke Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Stollingsfactoren.

192001 Complicaties chirurgische/medische behandeling nec (wd) 192001027 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij complicatie als gevolg van een chirurgische of medische behandeling

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 192848 Eerste Optometrisch Onderzoek (binoculair).



Zorgproductgroepcode Zorgproductgroep omschrijving Prestatie Prestatie omschrijving
25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 192849 Voortgezette Optometrische Behandeling Per Bezoek (binoculair).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 192850 Intramurale Diëtetiek (per Kwartier).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 192855 Screening (intake) Orthoptie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 192856 Uitgebreid Vervolg Orthoptisch Onderzoek.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 192959 Eenmalig Kinderoefentherapeutisch Rapport.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 192976 Toeslag Voor Behandeling Aan Huis (logopedie), Per Patiënt, Per Dag.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 192979 Anamnese En Onderzoek Na Verwijzing (logopedie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 192985 Verslaglegging Aan Derden (fysiotherapie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193001 Individuele Zitting Reguliere Fysiotherapie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193003 Individuele Zitting Kinderfysiotherapie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193006 Eenmalig Onderzoek (fysiotherapie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193012 Individuele Zitting (ergotherapie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193017 Instructie/overleg Ouders/verzorgers Van De Patiënt (fysiotherapie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193019 Eenvoudige, Korte Rapporten (fysiotherapie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193021 Individuele Zitting Reguliere Logopedie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193022 Eenmalig Onderzoek (logopedie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193024 Individuele Zitting Preverbale Logopedie.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193025 Lange Zitting Voor Een Aantal Specifieke Aandoeningen (fysiotherapie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193026 Telefonische Zitting (fysiotherapie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193027 Screening (fysiotherapie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193028 Intake En Onderzoek Na Screening (fysiotherapie)

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193029 Intake En Onderzoek Na Verwijzing (fysiotherapie)

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193030 Eenmalig Kinderfysiotherapeutisch Rapport.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193081 Toeslag Voor Behandeling Aan Huis (fysiotherapie), Per Patiënt, Per Dag.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193085 Telefonische Zitting (logopedie).

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 193086 Individuele Zitting Reguliere Telelogopedie.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193310 Immunoglobuline I.v., Toedieningsvorm Infusiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 100 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-
on Geneesmiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193311 Immunoglobuline I.v., Toedieningsvorm Infusievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 100 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-
on Geneesmid.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193336 Voriconazol, Toedieningsvorm Infusiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193337 Voriconazol, Toedieningsvorm Suspensievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Ge-
neesmiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193342 Caspofungine, Toedieningsvorm Infusiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Voldoen Aan De Beleidsregel Prestaties En Tarieven Medisch Specialistische Zorg.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193353 Amfotericine B Liposomaal, Toedieningsvorm Infusiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel 
Add-on Geneesmid.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193354 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 Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193365 Micafungine, Toedieningsvorm Infusiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193386 Clofarabine, Toedieningsvorm Infusievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193387 Eculizumab, Toedieningsvorm Infusievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 10 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 193480 Caspofungine, Toedieningsvorm Infusiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 50 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194408 Somatropine, Toedieningsvorm Injectiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 5 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194410 Somatropine, Toedieningsvorm Injectiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 10 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194413 Somatropine, Toedieningsvorm Injectievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 5 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194414 Somatropine, Toedieningsvorm Injectievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 10 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Ge-
neesmiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194434 Cyclofosfamide, Toedieningsvorm Injectiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Ge-
neesmiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194437 Melfalan, Toedieningsvorm Infusiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Geneesmid-
delen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194439 Busulfan, Toedieningsvorm Infusievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Geneesmid-
delen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194441 Thiotepa, Toedieningsvorm Infusiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Geneesmid-
delen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194447 Fludarabine, Toedieningsvorm Injectievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194450 Cytarabine, Toedieningsvorm Injectievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194451 Cytarabine, Toedieningsvorm Infusievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194456 Vinblastine, Toedieningsvorm Injectievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194457 Vincristine, Toedieningsvorm Injectievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194459 Etoposide, Toedieningsvorm Infusievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194466 Mitoxantron, Toedieningsvorm Infusievloeistof, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194467 Bleomycine, Toedieningsvorm Injectiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 1000 Ie (ph. Eur.) Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-
on Geneesmid.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194468 Mitomycine, Toedieningsvorm Injectiepoeder, Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

16 OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel 194471 Cisplatine, Toedieningsvorm Infusievloeistof Per Gebruikte Eenheid Van 1 Mg Bij Indicaties Welke Bij Deze Stofnaam Zijn Opgenomen In De Nza Prestatie- En Tarieventabel Add-on Genee-
smiddelen.

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199003 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199005 Operatie huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199006 Opheffen van een verstopping in de luchtwegen bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199007 Opheffen van een verstopping in de luchtwegen tijdens een ziekenhuisopname bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199008 Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199009 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199011 Enkelvoudige ingreep aan de huid bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199016 Onderzoek en/of behandeling inclusief allergietest op de polikliniek of dagbehandeling bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199199 Ov/niet gespec gevolgen uitw oorzaken (incl urticaria/erytheem) 199199017 1 tot 2 dagbehandelingen/ meer dan 2 polikliniekbezoeken/ meer dan 2 onderzoeken, inclusief allergietest bij lichamelijke schade door een uitwendige oorzaak

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299004 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij letsel/ letsels

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij letsel/ letsels

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299006 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij letsel/ letsels

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299011 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel/ letsels

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299012 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij letsel, exclusief gebroken heup

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299013 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299014 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij een breuk van het dijbeen

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299015 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een breuk van het dijbeen

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299016 Meer dan 2 bezoeken en/ of onderzoeken in de dagbehandeling of polikliniek bij letsel, exclusief gebroken heup

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299018 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299024 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een breuk van het dijbeen

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel, exclusief gebroken heup

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299030 Uitgebreide operatie aan buik en/of borstkas en/of bloedvaten tijdens een ziekenhuisopname bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299032 Uitgebreide operatie aangezicht en/of keel bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299033 Uitgebreide operatie aangezicht en/of keel tijdens een ziekenhuisopname bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299035 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een breuk van het dijbeen

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299040 Operatie neus tijdens een ziekenhuisopname bij letsel aan de neus

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299057 Operatie huid of weke delen bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299067 Operatie aan de arm bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299069 Operatie aan de arm buiten het gewricht bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299070 Operatie aan de arm buiten het gewricht tijdens een ziekenhuisopname bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299072 Operatie aan de schouder/ elleboog/ pols tijdens een ziekenhuisopname bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299090 Operatie aan de hand bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299113 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken bij een gebroken heup

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299114 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een gebroken heup

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299115 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een gebroken heup

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299118 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299119 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij letsel

199299 Letsels (excl oog/zenuw/corp aliena/bevriezing/brandwonden) 199299120 1 of 2 polikliniekbezoeken bij letsel

199699 Vergiftiging door geneesmiddelen/stoffen nec 199699006 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijk schade door vergiftiging

199799 Bevriezing/brandwonden/etsingen 199799002 Behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond

199799 Bevriezing/brandwonden/etsingen 199799003 Dagbehandeling / diagnostisch onderzoek / meer dan 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond

199799 Bevriezing/brandwonden/etsingen 199799004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond

199799 Bevriezing/brandwonden/etsingen 199799005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en een operatie bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond

199799 Bevriezing/brandwonden/etsingen 199799007 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond

199799 Bevriezing/brandwonden/etsingen 199799012 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond

199799 Bevriezing/brandwonden/etsingen 199799013 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond

199799 Bevriezing/brandwonden/etsingen 199799014 1 of 2 polikliniekbezoeken bij lichamelijke schade door bevriezing/ brandwond

13 OZP Overige verrichtingen 199850 Injectiepen Bij Somatropine.

13 OZP Overige verrichtingen 199851 Injectiekop Bij Somatropine (exclusief Injectiepen Bij Somatropine Zie 199850).

210101 Algemeen onderzoek personen zonder klachten/zonder vermelding diagnose 210101006 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemeen onderzoek

219699 Personen met potentieel gezondheidsrisico 219699008 Poliklinische diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren

219699 Personen met potentieel gezondheidsrisico 219699019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren

219899 Specifiek screeningsonderzoek 219899036 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten

219899 Specifiek screeningsonderzoek 219899039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten

219899 Specifiek screeningsonderzoek 219899049 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op ziekte of bij de screening op late effecten van behandeling van kanker

13 OZP Overige verrichtingen 230000 Techniekkosten Mondziekten En Kaakchirurgie.

13 OZP Overige verrichtingen 230002 Assistentie Bij Een Kaakchirurgische Verrichting.

13 OZP Overige verrichtingen 231901 Dagverpleging Kaakchirurgie.

13 OZP Overige verrichtingen 231902 Verpleegdag Kaakchirurgie.

13 OZP Overige verrichtingen 232365 Verwijdering Van Een Branchiogene Cyste, Mediane Halscyste, Halsfistel Of Glomustumor.

13 OZP Overige verrichtingen 234003 Consult.

13 OZP Overige verrichtingen 234011 Operatieve Verwijdering Van Grote Benigne Tumoren En Cysten In Kaak Of Weke Delen (excl. Kaakcysten Groter Dan 1/4 Van Het Kaakvolume, Zie 234012).

13 OZP Overige verrichtingen 234012 Operatieve Verwijdering Van Kaakcysten Groter Dan 1/4 Van Het Kaakvolume En Operaties Aan De Sinus Maxillaris.

13 OZP Overige verrichtingen 234020 Extirpatie Frenulum Labii En Linguae.

13 OZP Overige verrichtingen 234032 Ongecompliceerde Extractie Van Één Of Meerdere Gebitselementen In Één Kaakhelft.

13 OZP Overige verrichtingen 234041 Operatieve Verwijdering Van Één Of Meerdere Gebitselementen Of Één Of Meerdere Radices Of Een Corpus Alienum Per Kaakhelft - Met Splijten Van Het Mucoperiost.

13 OZP Overige verrichtingen 234065 Behandeling Van Één Of Meer Geluxeerde Elementen, Replantatie En/of Transplantatie Van Elementen En/of Behandeling Van Een Fractuur Van De Processus Alveolaris, Per Kaak (inclusief 
Eventueel Spalken).

13 OZP Overige verrichtingen 234084 Kleine Verrichtingen, Zoals Uitgebreid Operatief Wondtoilet (niet Als Nabehandeling Van Eigen Ingreep), Uitgebreide Proefexcisie Of Biopsie.

13 OZP Overige verrichtingen 234112 Extirpatie Van Een Gedeelte Van De Tong.

13 OZP Overige verrichtingen 234140 Primaire Behandeling Van Gehemelte-spleten In Het Voorste Deel Van Het Palatum.

13 OZP Overige verrichtingen 234141 Primaire Behandeling Van Gehemelte-spleten In Het Achterste Deel Van Het Palatum.

13 OZP Overige verrichtingen 234160 Extirpatie Tumor Weke Delen Van De Mond.

13 OZP Overige verrichtingen 234211 Verwijdering Speekselsteen, Per Klier En/of Ductus.

13 OZP Overige verrichtingen 234233 Extirpatie Glandula Submandibularis, Glandula Sublingualis Of Lymfeklier(en).

13 OZP Overige verrichtingen 235004 Oper. Verwijderen Gebitselement Of Één Of Meer Radices Of Corpus Alienum Per Kaakhelft - Met Splijten Van Mucoperiost - Uitgevoerd Als Verrichting Met Lagere Puntwaarde Icm Andere 
Zorgactiviteit(en).

13 OZP Overige verrichtingen 235007 Apexresectie Per Kaak, Incl. Één Behandelde Wortel(incl. Event.noodz.wortelkanaalbehand., Kanaalvulling En/of Apicale Afsluiting) - Uitgev.als Verr.met Lagere Puntwaarde Icm Andere Zorgac-
tiviteit(en).

13 OZP Overige verrichtingen 235008 Apexresectie, Elke Volgende Wortel.

13 OZP Overige verrichtingen 235011 Operatieve Verwijd. Grote Benigne Tumoren En Cysten Kaak Of Weke Delen (excl. Kaakcysten Groter Dan 1/4 Vh Kaakvolume Zie 235012) -uitgev.als Verr.met Lagere Puntwaarde Icm Andere 
Zorgactiviteit(en).

13 OZP Overige verrichtingen 235034 Correctie Edentate Deel Kaak Met Bijbehorende Weke Delen,bv Exc. Irritatie-hyperplasie,flabby Ridge, Exostose, Tubercorrectie - Uitgevoerd Als Verr.met Lagere Puntwaarde Icm Andere Zor-
gactiviteit(en).

13 OZP Overige verrichtingen 238025 Overbruggen Van Een Gnathoschisis Met Bottransplantaat Of Kaakreconstructie Met Allo- Of Autotransplantaat Of Reconstructie Kaakgewricht.

13 OZP Overige verrichtingen 238028 Osteotomie/distractie Maxilla Volgens Le Fort Iii.

13 OZP Overige verrichtingen 238910 Operatie Van Grote En Gecompliceerde Gezwellen.

13 OZP Overige verrichtingen 238944 Behandeling Uitgebreide Weke Delen Letsels In Het Gelaat.

13 OZP Overige verrichtingen 239050 Primaire Behandeling Van Congenitale Lipspleten, Enkelzijdig.

13 OZP Overige verrichtingen 239112 Nasopharyngoscopie, Uitgevoerd Door Middel Van Optiek Via De Oropharynx, Al Dan Niet Met Proefexcisie(s), Inclusief Nasendoscopie.

13 OZP Overige verrichtingen 239452 Kostendeel Röntgengebitsonderzoek En/of Röntgenschedelonderzoek, Elk Maximaal Éénmaal Per Dag Te Declareren, Geleverd Door Het Ziekenhuis Of Kaakchirurgen.

13 OZP Overige verrichtingen 239455 Röntgengebitsonderzoek, Ongeacht Aantal En Soort Opnamen En Inclusief Eventuele Controlefoto(‘s) - Maximaal Éénmaal Per Dag Te Declareren.

13 OZP Overige verrichtingen 239457 Röntgenschedelonderzoek

13 OZP Overige verrichtingen 239462 Maken Röntgenfoto (2d) Ten Behoeve Van Gebitsonderzoek En/of Schedelonderzoek, Elk Maximaal Éénmaal Per Dag Te Declareren.

13 OZP Overige verrichtingen 239465 Beoordelen Röntgengebitsonderzoek (2d), Ongeacht Aantal En Soort Opnamen, Inclusief Eventuele Controlefoto(s) En Inclusief Bespreking Met Patiënt - Maximaal Éénmaal Per Dag Te Declar-
eren.

13 OZP Overige verrichtingen 239472 Maken Meerdimensionale Kaakopname (b.v. Cone Beam-ct (cbct)).

13 OZP Overige verrichtingen 239475 Beoordelen Meerdimensionale Kaakopname (b.v. Cone Beam-ct (cbct)), Inclusief Bespreking Met De Patiënt.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 290162 Voedingsvoorlichting.

25 OZP Paramedische behandeling en onderzoek 290164 Reguliere Behandeling Extramurale Diëtetiek (per Kwartier).

972800 Klinische genetica 972800035 Een beperkt advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij erfelijkheidsonderzoek

972800 Klinische genetica 972800065 Een ingewikkeld advies voor vragen die te maken hebben met erfelijkheid bij uitgebreid erfelijkheidsadvies

972800 Klinische genetica 972800066 Complex onderzoek totaal bij erfelijkheidsonderzoek

972800 Klinische genetica 972800067 Complex onderzoek tweede deel bij erfelijkheidsonderzoek

972800 Klinische genetica 972800068 Middelmatig complex onderzoek bij erfelijkheidsonderzoek

972800 Klinische genetica 972800069 Eenvoudige advisering of onderzoek of complex onderzoek eerste deel bij erfelijkheidsonderzoek

972802 Zenuwstelsel 972802071 Epilepsiechirurgie bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802081 Zeer uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802082 Zeer uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802083 Zeer uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802084 Zeer uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802089 Zeer uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802091 Uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802093 Uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802098 Uitgebreide en zeer ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802100 Ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802101 Ingewikkelde operatie met bewaking van de functie van het zenuwstelsel met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802102 Ingewikkelde operatie met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802107 Ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802109 Middel ingewikkelde operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802111 Middel ingewikkelde operatie met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802113 Middel ingewikkelde operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802116 Middel ingewikkelde operatie bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802117 Operatie van het zenuwstelsel met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802118 Operatie met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802119 Operatie met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen

972802 Zenuwstelsel 972802121 Operatie bij een aandoening van de hersenen

972804 Infertiliteit (incl WBMV) 972804020 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid man

972804 Infertiliteit (incl WBMV) 972804034 1 of 2 polikliniekbezoeken bij verminderde vruchtbaarheid

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001184 Zeer ingewikkelde operatie aan de grote lichaamsslagader(boog) - in de borstkas bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001192 Operatie aan hartklep(pen) middelhoge kostenklasse bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001193 Operatie aan hartklep(pen) laagste kostenklasse bij een hartaandoening/ longaandoening



Zorgproductgroepcode Zorgproductgroep omschrijving Prestatie Prestatie omschrijving
979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-

HartOperatie (incl WBMV)
979001195 Ingewikkelde operatie aan de hartwand bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001197 Operatie aan de hartwand bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001206 Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001208 Operatie aan het hart bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001210 Zeer ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking tijdens een ziekenhuisopname bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001211 Zeer ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001212 Ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking tijdens een ziekenhuisopname bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001213 Ingewikkelde hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001214 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking tijdens een ziekenhuisopname bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001215 Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001218 Dotterbehandeling klasse 5 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001221 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 3 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001225 Dotterbehandeling tijdens een ziekenhuisopname klasse 1 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001228 Operatie aan het hart tijdens een ziekenhuisopname klasse 2 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001229 Operatie aan het hart klasse 2 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001230 Operatie aan het hart tijdens een ziekenhuisopname klasse 1 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001231 Operatie aan het hart klasse 1 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001233 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 4 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001234 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 5 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001236 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen klasse 3 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001237 Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen tijdens een ziekenhuisopname klasse 2 bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001245 Inbrengen of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer), inclusief inbrengen van elektroden bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001249 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001252 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een hartaandoening/longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001253 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een hartaandoening/ longaandoening

979001 Hart/long/hartlongtransplantatie/stamceltherapie/ritmechir/AICD-implant/PTCA/CABG/Open-
HartOperatie (incl WBMV)

979001257 Harttransplantatie bij een hartaandoening/ longaandoening

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002004 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002005 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002006 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002020 Verwijderen van een nier bij de donor tijdens een ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002139 Gedeeltelijke levertransplantatie bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002149 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002150 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met 14 tot en met 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002151 Onderzoeken van de ontvanger- voorafgaand aan transplantatie met 29 tot maximaal 56 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002157 Onderzoeken van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002180 Onderzoeken van de donor- voorafgaand aan transplantatie met maximaal 13 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002184 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alv-
leesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002185 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002188 Onderzoeken van de donor - voorafgaand aan transplantatie met een consult in de polikliniek bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002204 Nazorg van de donor -na transplantatie met onderzoeken en/of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002215 Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/alvleesklier

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002216 Voorbereidend onderzoek en besluitvorming of patiënt(e) in aanmerking komt voor orgaantransplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier 
(bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002217 Voorbereidend onderzoek en besluitvorming of patiënt(e) in aanmerking komt voor orgaantransplantatie met 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/lever/darm/alvleeskli-
er (bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002218 Voorbereidend onderzoek en besluitvorming of patiënt(e) in aanmerking komt voor orgaantransplantatie met maximaal 5 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier (bij 
kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002226 Vervolgonderzoek tijdens wachtlijstperiode voor orgaantransplantatie met ziekenhuisopname bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier (bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002229 Vervolgonderzoek tijdens wachtlijstperiode voor orgaantransplantatie met maximaal 2 polikliniekbezoeken bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier (bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002235 Orgaantransplantatie met meer dan 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier (bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002236 Orgaantransplantatie met maximaal 28 verpleegdagen bij ernstig falen van nier/ lever/ darm/ alvleesklier (bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002242 Nazorg na orgaantransplantatie met specifieke onderzoeken met meer dan 5 verpleegdagen (bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002243 Nazorg na orgaantransplantatie met specifieke onderzoeken met maximaal 5 verpleegdagen (bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002245 Nazorg na orgaantransplantatie met specifieke onderzoeken met meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling (bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002246 Nazorg na orgaantransplantatie met specifieke onderzoeken met maximaal 2 polikliniekbezoeken (bij kind)

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002325 Voorbereidend onderzoek en besluitvorming bij potentiële orgaandonor met ziekenhuisopname

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002326 Voorbereidend onderzoek en besluitvorming tijdens polikliniekbezoek en/of dagbehandeling bij potentiële orgaandonor

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002328 Voorbereidend onderzoek met diagnostiek bij potentiële orgaandonor

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002334 Verwijderen van deel van de lever met meer dan 5 verpleegdagen bij orgaandonor

979002 Nier-/lever-/darm-/eilandjes-/pancreastransplantatie (incl WBMV) 979002341 Nazorg bij orgaandonor

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003004 Transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003009 Behandeling/ controle na transplantatie van stamcellen van een verwante donor bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003010 Transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003013 Behandeling/ controle na transplantatie van stamcellen van een niet-verwante donor bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003015 Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003016 Stimuleren en oogsten eigen stamcellen met 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003020 Behandeling/ controle na transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003026 Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003027 Donorselectie (Niet-verwante donor) bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003029 Donorselectie en aankoop (navelstrengbloed) bij een beenmergtransplantatie

979003 Stamceltransplantatie (autoloog en allogeen) (incl WBMV) 979003033 Afname (Verwante donor) bij een beenmergtransplantatie

979004 Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004002 Dagbehandeling/ diagnostisch onderzoek/ meer dan 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg

979004 Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004003 1 tot 4 operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg

979004 Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004004 Meer dan 4 operaties bij gespecialiseerde brandwondenzorg

979004 Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg

979004 Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004008 1 of 2 polikliniekbezoeken bij gespecialiseerde brandwondenzorg

979004 Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004009 Ziekenhuisopname met 6 tot maximaal 15 verpleegdagen bij gespecialiseerde brandwondenzorg

979004 Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004011 Ziekenhuisopname met 29 tot maximaal 56 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg

979004 Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004013 Ziekenhuisopname met 16 tot maximaal 28 verpleegdagen met een operatie bij gespecialiseerde brandwondenzorg

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003002 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de dermatoloog

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003003 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de oogarts

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003004 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de internist

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003005 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de KNO arts

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003006 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de kinderarts

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003007 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de chirurg

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003008 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de maagdarm specialist

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003009 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de orthopeed

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003010 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de cardioloog

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003011 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de uroloog

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003012 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de longarts

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003013 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de neurochirurg

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003018 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de neuroloog

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003021 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de anesthesioloog

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003023 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de klinisch geneticus

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003024 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de gynaecoloog

990003 ICC (excl ICC in specialisme-specifieke pre-MDC) 990003025 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de kinderarts of kinderneuroloog

990004 Plastische chirurgie 990004002 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004004 Ziekenhuisopname i.v.m. plastische chirurgie

990004 Plastische chirurgie 990004006 Meer dan 3 polikliniekbezoeken i.v.m. het oprekken van de huid door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie

990004 Plastische chirurgie 990004009 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. plastische chirurgie

990004 Plastische chirurgie 990004010 Zeer uitgebreide operatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004015 Uitgebreide operatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004021 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004022 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en zeer uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004024 Grote en zeer uitgebreide hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004026 Grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004027 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote en uitgebreide hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004030 Operatie aan de schedel door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004032 Een ziekenhuisopname i.v.m. het inbrengen van een silicone ballonnetje door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004034 Meerdere hersteloperaties van een pees aan armen en/of benen door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004036 Grote hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004037 Een ziekenhuisopname i.v.m. een grote hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004039 Grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004040 Grote en uitgebreide hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004041 Hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004042 Middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004043 Een ziekenhuisopname i.v.m. een middelgrote hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004045 Hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004047 Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004049 Middel grote hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004052 Beperkte ingreep door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004054 Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004057 Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004058 Middelgrote hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004060 Verwijderen van pennen/ schroeven/ metalen platen door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004063 Beperkte hersteloperatie aan de armen en/of benen door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004066 Operatief doorsnijden van een peesbandje van de vingers door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004067 Hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

990004 Plastische chirurgie 990004075 Beperkte hersteloperatie aan het gelaat door een plastisch chirurg

990011 Chronische thuisbeademing 990011002 Voortraject chronische thuisbeademing bij chronische thuisbeademing

990011 Chronische thuisbeademing 990011003 In- of bijstellen van thuisbeademing bij chronische thuisbeademing

990011 Chronische thuisbeademing 990011005 Instellen van thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing

990011 Chronische thuisbeademing 990011006 Begeleiding bij thuisbeademing (ingewikkeld) bij chronische thuisbeademing

990011 Chronische thuisbeademing 990011013 Begeleiding bij thuisbeademing bij chronische thuisbeademing

990017 Neonatologie 990017018 Poliklinische behandeling bij een pasgeborene (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017039 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene met maximaal 5 verpleegdagen (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017040 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene met 6 tot maximaal 20 verpleegdagen (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017041 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene met 21 tot maximaal 30 verpleegdagen (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017042 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene met 31 tot maximaal 45 verpleegdagen (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017043 Ingewikkelde behandeling van pasgeborene met meer dan 45 verpleegdagen (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017044 Behandeling van pasgeborene met maximaal 5 verpleegdagen na een keizersnede (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017045 Behandeling van pasgeborene met maximaal 5 verpleegdagen (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017046 Behandeling van pasgeborene met 6 tot maximaal 20 verpleegdagen (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017047 Behandeling van pasgeborene met 21 tot maximaal 30 verpleegdagen (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017048 Behandeling van pasgeborene met 31 tot maximaal 45 verpleegdagen (neonatologie)

990017 Neonatologie 990017049 Behandeling van pasgeborene met meer dan 45 verpleegdagen (neonatologie)

990026 Allergologie 990026004 Maximaal 2 testen met een dagbehandeling tijdens een vervolgcontact bij allergie

990026 Allergologie 990026006 Een of meerdere injecties met maximaal 2 testen tijdens een vervolgcontact bij allergie

990026 Allergologie 990026007 Een of meerdere injecties met maximaal 2 testen met 1 dagbehandeling tijdens een vervolgcontact bij allergie

990026 Allergologie 990026010 Maximaal 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens eerste contact bij allergie

990026 Allergologie 990026011 Maximaal 2 testen met 1 dagbehandeling en maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens eerste contact bij allergie

990026 Allergologie 990026012 Maximaal 2 testen met 1 dagbehandeling en meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens eerste contact bij allergie

990026 Allergologie 990026013 Meer dan 2 testen met maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij allergie

990026 Allergologie 990026014 Meer dan 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij allergie

990026 Allergologie 990026016 Meer dan 2 testen met 1 dagbehandeling en meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij allergie

990026 Allergologie 990026017 Maximaal 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens vervolgcontact bij allergie

990026 Allergologie 990026021 1 of 2 polikliniekbezoeken en maximaal 2 testen tijdens een eerste contact bij allergie

990026 Allergologie 990026023 1 of 2 polikliniekbezoeken en maximaal 2 testen tijdens een vervolgcontact bij allergie

990027 Revalidatiegeneeskunde 990027131 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de revalidatiearts

990027 Revalidatiegeneeskunde 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 beweging-
sapparaat

990027 Revalidatiegeneeskunde 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

990027 Revalidatiegeneeskunde 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

990027 Revalidatiegeneeskunde 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

990027 Revalidatiegeneeskunde 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

990027 Revalidatiegeneeskunde 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

990027 Revalidatiegeneeskunde 990027177 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 74 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie

990027 Revalidatiegeneeskunde 990027185 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 72 tot maximaal 232 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen

990027 Revalidatiegeneeskunde 990027186 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 72 behandeluren in de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen

990027 Revalidatiegeneeskunde 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

990027 Revalidatiegeneeskunde 990027198 Consult(en) en/of behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 behandeluren bij revalidatiebehandeling

990027 Revalidatiegeneeskunde 990027199 Behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling

990029 Psychiatrie 990029002 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de psychiater

990029 Psychiatrie 990029010 Meer dan vijf contacten bij een psychische stoornis

990029 Psychiatrie 990029011 1 of 2 contacten bij een psychische stoornis

990029 Psychiatrie 990029012 3 tot vijf contacten bij een psychische stoornis

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030002 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de kinderneuroloog

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030006 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030007 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030008 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030009 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030010 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030012 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030013 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030016 Teambehandeling met meerdere hulpverleners bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030017 Dagbehandeling bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030018 Dagbehandeling met een onderzoek onder verdoving bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030019 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030020 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar



Zorgproductgroepcode Zorgproductgroep omschrijving Prestatie Prestatie omschrijving
990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030023 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030024 Klinisch neurofysiologisch onderzoek tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030026 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030027 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030029 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030030 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030032 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030033 Meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030034 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030035 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind, zwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030036 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030037 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030038 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990030 Kinderneurologie (excl epilepsie/slaapstoornis) 990030039 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een aandoening van de hersenen/ zenuwen/ ruggenmerg bij een kind middelzwaar

990040 Palliatieve zorg 990040009 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. palliatieve zorg (zorg voor mensen die niet meer beter worden)

990061 Radiotherapie 990061029 Radiotherapie (bestraling), 1 tot 4 vervolgafspraken

990061 Radiotherapie 990061070 Radiotherapie (bestraling) met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI)

990062 Radiologie 990062006 Afsluiten van een bloedvat of inbrengen van botcement door een radioloog

990062 Radiologie 990062007 Behandeling van een bloedvatvernauwing door een radioloog

990062 Radiologie 990062010 Inbrengen van een centrale lijn in een bloedvat of port-a-cath systeem (injectiekamer met een slangetje, dat wordt ingebracht in een grote ader) door een radioloog

990062 Radiologie 990062012 Injecteren van medicatie door een radioloog

990062 Radiologie 990062013 Vochtafvoer ten behoeve van weefselonderzoek door een radioloog

990062 Radiologie 990062015 Meerdere malen vochtafvoer ten behoeve van weefselonderzoek door een radioloog

990062 Radiologie 990062020 Behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd of de hals door een radioloog

990089 Anesthesiologie/ Pijnbestrijding 990089053 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn bij kanker

990089 Anesthesiologie/ Pijnbestrijding 990089089 Minder complexe pijnbestrijding bij pijn

990089 Anesthesiologie/ Pijnbestrijding 990089097 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijnbestrijding in verband met pijn aan de ingewanden

990089 Anesthesiologie/ Pijnbestrijding 990089099 1 of 2 polikliniekbezoeken bij pijn

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116003 Toediening van chemotherapie en/of medicijnen die de afweer versterken, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116004 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116005 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116006 Begeleiding bij bloedtransfusie tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116008 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116010 Intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116011 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116014 Zeer intensieve onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116015 Intensieve onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116016 Onderzoek en behandeling bij kanker van beenmerg of lymfeklieren i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116018 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116019 Intensieve onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116020 Onderzoek en behandeling bij kanker van het centrale zenuwstelsel i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116023 Onderzoek en behandeling bij vaste tumoren i.v.m. kanker bij kind

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116027 Nazorg na vaste (solide) tumoren (bij kind)

990116 Kindergeneeskunde oncologie 990116029 Onderzoek gericht op het uitsluiten of ontdekken van kanker bij kind

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216006 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216008 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216010 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216013 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216014 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216015 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een ontsteking van de urinewegen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216016 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216018 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216020 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216024 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216025 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216029 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de urinewegen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216030 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216031 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de urinewegen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216032 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216033 Continue Ambulante of Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) met een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216034 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot maximaal 3 dialyses per week bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216037 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week bij nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216040 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216041 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216042 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een nieraandoening (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216044 1 of 2 polikliniekbezoeken bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216046 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216047 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216048 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week, tijdens een ziekenhuisopname bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216050 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week bij nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216054 1 of 2 polikliniekbezoeken bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216055 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216056 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216058 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216061 Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 6 of meer dialyses per week bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216066 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216067 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij plotseling nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216069 1 of 2 polikliniekbezoeken bij nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216070 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216071 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216072 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216073 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216074 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216075 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij nierfalen (bij kind)

990216 Kindergeneeskunde nefrologie 990216076 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij nierfalen (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij gedragsproblemen (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij gedragsproblemen (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316014 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kind

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316016 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij gedragsproblemen (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316017 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij gedragsproblemen (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316018 Ziekenhuisopname bij een oogaandoening (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316019 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij acuut ontstane ziekte/ letsel (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316020 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kind

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316022 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kind

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316023 Slaapademhalingsregistratie tijdens een ziekenhuisopname van maximaal 5 verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kind

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316025 1 of 2 polikliniekbezoeken bij gedragsproblemen (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een oogaandoening (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij acuut ontstane ziekte/ letsel (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij acuut ontstane ziekte/ letsel (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316030 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij acuut ontstane ziekte/ letsel (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316031 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij acuut ontstane ziekte/ letsel (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316032 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij acuut ontstane ziekte/ letsel (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316034 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kind

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316035 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kind

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316036 Slaapademhalingsregistratie tijdens een ziekenhuisopname van meer dan 5 verpleegdagen bij een onverwacht optredende levensbedreigende situatie bij kind

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316037 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een huidaandoening (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316039 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een oogaandoening (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316041 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een huidaandoening (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316042 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een huidaandoening (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316044 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een huidaandoening (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316045 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een huidaandoening (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316047 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van botten of spieren (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316050 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een goedaardige gezwel/ zwelling (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316053 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel/ zwelling (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316054 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een goedaardige gezwel/ zwelling (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316056 Onderzoek van een adoptiekind in de polikliniek bij onderzoek adoptiekind

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316057 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij niet nader omschreven klachten (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316058 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij niet nader omschreven klachten (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316060 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van botten of spieren (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316061 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een aandoening van botten of spieren (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316062 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van botten of spieren (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316064 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van botten of spieren (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316065 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een goedaardige gezwel/ zwelling (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316068 1 of 2 polikliniekbezoeken bij niet nader omschreven klachten (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316070 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij niet nader omschreven klachten (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316071 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een goedaardige gezwel/ zwelling (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316072 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een goedaardige gezwel/ zwelling (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316074 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een goedaardige gezwel/ zwelling (bij kind)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316089 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij de nazorg na behandeling van pasgeborene op de NICU (neonatal intensive care unit)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316091 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene op de NICU (neonatal intensive care unit)

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316095 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij de nazorg na behandeling van pasgeborene

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316097 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de nazorg na behandeling van pasgeborene

990316 Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316101 Polikliniekbezoek(en) bij acute alcoholvergiftiging en/of overmatig alcoholgebruik (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356047 Zeer ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356048 Zeer ingewikkelde operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356051 Ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356052 Ingewikkelde operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356055 Matig ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356056 Matig ingewikkelde operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356059 Laag ingewikkelde operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356060 Laag ingewikkelde operatie tijdens een ziekenhuisopname bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356062 Operatie bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356066 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356067 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356068 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356070 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356073 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356074 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met teambespreking en/of narcose bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990356 Kinderchirurgie 990356076 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416003 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416005 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416006 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416008 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416010 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij buikpijn (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij buikpijn (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416014 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416015 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416016 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416017 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416021 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416022 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416024 1 of 2 polikliniekbezoeken bij buikpijn (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416025 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij buikpijn (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416027 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij buikpijn (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416030 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ontsteking van de darm (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416032 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van de darm (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416035 1 of 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416036 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416037 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416038 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416039 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416040 Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416041 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416042 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416043 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een ontsteking van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416044 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ontsteking van de darm (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416046 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416047 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416048 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416050 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416051 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416052 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416053 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416054 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416056 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontsteking van de darm (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416057 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een ontsteking van de darm (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416060 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416061 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416063 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)

990416 Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416064 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516005 Inbrengen van een pacemaker bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516014 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516015 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516020 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een onderzoek gericht op hartafwijkingen bij de baby in de zwangerschap

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516027 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516031 1 of 2 polikliniekbezoeken bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516035 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516036 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516040 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516041 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516042 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516043 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516044 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)



Zorgproductgroepcode Zorgproductgroep omschrijving Prestatie Prestatie omschrijving
990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516045 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516046 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516047 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met echo bij een aangeboren hartafwijking (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516048 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516049 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516050 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516051 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516052 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516053 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516054 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516055 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met een echo bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)

990516 Kindergeneeskunde cardiologie 990516056 Echografie bij onderzoek gericht op hartafwijkingen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616003 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616005 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616006 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616009 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij astma (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616011 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij astma (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616012 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij astma (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616013 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij astma (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616015 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616016 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616018 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616019 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het ademhalingsstelsel (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616020 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616022 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616023 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616024 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616026 1 of 2 polikliniekbezoeken bij astma (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616027 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij astma (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616028 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij astma (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616029 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij astma (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616031 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616033 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616034 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616035 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616037 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616038 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616039 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616040 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616041 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616043 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616044 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616045 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616046 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616047 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616051 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616052 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616053 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616056 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616057 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616059 1 of 2 polikliniekbezoeken bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616060 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616061 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616062 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616065 1 of 2 polikliniekbezoeken in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616066 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616067 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kind)

990616 Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616068 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen in speciaal centrum bij taaislijmziekte (bij kind)

990716 Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716004 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een stofwisselingsziekte (bij kind)

990716 Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stofwisselingsziekte (bij kind)

990716 Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716006 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kind)

990716 Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716007 Consult in de polikliniek bij een afwijkende uitslag van de hielprik bij een stofwisselingsziekte (bij kind)

990716 Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716008 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een stofwisselingsziekte (bij kind)

990716 Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716009 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kind)

990716 Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716010 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een stofwisselingsziekte (bij kind)

990716 Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716011 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een stofwisselingsziekte (bij kind)

990716 Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stofwisselingsziekte (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816004 Begeleiding bij bloedtransfusie, tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij bloedarmoede (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij bloedarmoede

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij bloedarmoede (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816010 Terugkerende verstrekking geneesmiddelen tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816013 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816014 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij bloedarmoede (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816015 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij bloedarmoede (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816017 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een stollingsstoornis (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816018 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816021 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij bloedarmoede (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816023 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij bloedarmoede (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816024 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816025 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816027 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816028 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816031 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stollingsstoornis (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816032 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kind)

990816 Kindergeneeskunde hematologie 990816033 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stollingsstoornis (bij kind)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916004 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916006 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916008 Ziekenhuisopname met maximaal vijf verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916012 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916013 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916016 1 of 2 polikliniekbezoeken bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916017 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916018 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916019 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916020 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij hoofdpijn/ neurologische aandoening (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916024 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916025 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916027 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916028 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een hersen(vlies)ontsteking (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916029 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een open ruggetje (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916031 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916034 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een open ruggetje (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916037 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een open ruggetje (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916040 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916046 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916047 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916050 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916053 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een open ruggetje (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916054 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een open ruggetje (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916055 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken met bijzondere activiteiten bij een open ruggetje (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916057 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916058 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van zenuwcellen die de spieren aansturen (bij kinderen)

990916 Kindergeneeskunde neurologie 990916062 Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij een verstandelijke handicap/ hersenbloeding (bij kinderen)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016008 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016013 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016014 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen met bijzondere activiteiten bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016015 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016016 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016017 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016020 1 of 2 polikliniekbezoeken bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016021 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016023 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016024 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen met bijzondere activiteiten bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij 
kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016026 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016027 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met of zonder benauwdheid (bij kind)

991016 Kindergeneeskunde allergologie 991016028 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een allergie voor bepaalde stoffen in de omgeving met/zonder benau-
wdheid (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116005 Meer dan zes medebehandelingsdagen bij een infectieziekte (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116006 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een infectieziekte (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116008 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij HIV/ AIDS (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116012 3 tot maximaal zes medebehandelingsdagen bij een infectieziekte (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116013 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een infectieziekte (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116014 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectieziekte (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116016 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116018 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116019 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116020 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116021 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij HIV/ AIDS (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116023 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij HIV/ AIDS (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116024 1 of 2 medebehandelingsdagen bij een infectieziekte (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116025 1 dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij HIV/ AIDS (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116026 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij HIV/ AIDS (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116028 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een infectieziekte (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een infectieziekte (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116030 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een infectieziekte (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116031 Kopiëren van DNA bij HIV/ AIDS (bij kind)

991116 Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectieziekten 991116033 1 of 2 polikliniekbezoeken bij HIV/ AIDS (bij kind)

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216004 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216005 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij bedreigde ontwikkeling van het kind

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216006 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216009 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij bedreigde ontwikkeling van het kind

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216013 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij bedreigde ontwikkeling van het kind

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216020 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij bedreigde ontwikkeling van het kind

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216026 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216027 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met specifieke activiteiten bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216028 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216030 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216032 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij bedreigde ontwikkeling van het kind

991216 Kindergeneeskunde psychosociaal 991216034 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij bedreigde ontwikkeling van het kind

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316004 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316005 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316006 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij downsyndroom (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316007 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij downsyndroom (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aangeboren afwijking (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316010 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316012 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij downsyndroom (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316014 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren afwijking (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316015 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316016 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aangeboren afwijking (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316017 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316021 1 of 2 polikliniekbezoeken bij downsyndroom (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij downsyndroom (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316023 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij downsyndroom (bij kind)

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316025 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316027 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316028 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind

991316 Kindergeneeskunde erfelijke/ aangeboren aandoeningen 991316029 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een aangeboren ziekte (syndroom) bij het kind

991416 Kindergeneeskunde reumatologie 991416009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzondere onderzoeken of behandelingen bij reuma (bij kind)

991416 Kindergeneeskunde reumatologie 991416011 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)

991416 Kindergeneeskunde reumatologie 991416017 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)

991416 Kindergeneeskunde reumatologie 991416018 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met bijzondere activiteiten bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)

991416 Kindergeneeskunde reumatologie 991416022 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij reuma (bij kind)

991416 Kindergeneeskunde reumatologie 991416024 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)

991416 Kindergeneeskunde reumatologie 991416025 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)

991416 Kindergeneeskunde reumatologie 991416026 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een ontregeling van het verworven afweersysteem (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516003 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516004 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij vetzucht (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516006 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516008 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516009 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516010 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516012 1 of 2 polikliniekbezoeken bij vetzucht (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516016 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516018 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)



Zorgproductgroepcode Zorgproductgroep omschrijving Prestatie Prestatie omschrijving
991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516022 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een groeiachterstand (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516025 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een groeiachterstand (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516027 Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van de schildklier (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516028 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516030 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een groeiachterstand (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516031 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een groeiachterstand (bij kind)
991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516032 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling met bijzondere activiteiten bij een groeiachterstand (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516033 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking 
schildklier (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516035 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte), bij kind

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516038 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van de schildklier (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516040 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij een aandoening van de schildklier (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516042 1 of 2 polikliniekbezoeken bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking schildklier (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516043 Behandeling/onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij stoornis hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende CHT-screening (bij 
kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516044 Behandeling/onderzoek of meer dan 2 polikliniekbezoeken of dagbehandeling + bijzondere activiteiten bij stoornis hormoonproductie bijnieren/- geslachtsontwikkeling/afwijkende 
CHT-screening (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516046 Ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij aangeboren afwijking hormoonproductie bijnieren/stoornis in geslachtsontwikkeling/afwijkende screening op aangeboren afwijking 
schildklier (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516047 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte), bij kind

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516051 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de schildklier (bij kind)

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516053 1 of 2 polikliniekbezoeken bij diabetes (suikerziekte), bij kind

991516 Kindergeneeskunde endocrinologie 991516054 Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp, plaatsen sensor (RT-CGM) bij diabetes (suikerziekte), bij kind

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630003 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630005 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630006 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630007 1 of 2 polikliniekbezoeken bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630009 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630010 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630011 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630012 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630013 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630016 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630017 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630018 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630019 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van de spieren en/of zenuwen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630021 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630022 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630023 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630024 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630025 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630026 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630027 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630028 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij 
kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630029 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630030 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een bloeding of verstopping van de bloedvaten in de hersenen (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630032 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630033 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630034 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630035 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630036 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630038 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630039 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630040 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630041 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630042 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel of infectie of andere aandoening (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630044 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630045 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630046 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630047 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630048 Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630049 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630050 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630051 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij achterstand in ontwikkeling/spasticiteit/stoornis houding of beweg-
ing (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630052 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630053 1 of 2 polikliniekbezoeken bij achterstand in ontwikkeling, spasticiteit of een stoornis in houding of beweging (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630056 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630061 Meer dan 6 polikliniekbezoeken en/of meer dan 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630063 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling en bijzonder(e) onderzoek(en) bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)

991630 Kinderneurologie (excl epilepsie/ slaapstoornissen) 991630065 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een aandoening van het zenuw- en/of immuunsysteem (bij kind)

991900 Audiologie 991900005 Gehooronderzoek 4 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis

991900 Audiologie 991900008 Spraakonderzoek 2 domeinen bij een stoornis in spraak/ taal

991900 Audiologie 991900009 Gehooronderzoek 2 domeinen bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis

991900 Audiologie 991900011 Spraakonderzoek 1 domein bij een stoornis in spraak/ taal

991900 Audiologie 991900013 Gehooronderzoek 1 domein bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis

991900 Audiologie 991900014 Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 8 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis

991900 Audiologie 991900015 Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 8 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis

991900 Audiologie 991900016 Uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 3 bij een stoornis in spraak/ taal

991900 Audiologie 991900017 Uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 3 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis

991900 Audiologie 991900018 Onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 1 uur bij een stoornis in spraak/ taal

991900 Audiologie 991900019 Onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 1 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornis




