
Tarieven Sportgeneeskunde Holland-Limburg                                                                                                                                                  SMA Midden Holland en SMA Zuid Limburg

Declaratiecode Zorgproductcode
 Tarief 

per 1-7-2022 
Omschrijving

15B063 131999105  €                    485,00 Behandeling bij klachten aan de wervelkolom

15B094 131999165  €                    494,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een beschadiging van meniscus/ (kruis)banden van de knie

15B098 131999172  €                    646,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de heup

15B099 131999178  €                    575,00 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom

15B102 131999181  €                    499,00 Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)

15B114 131999197  €                    485,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van de knie

15B115 131999198  €                    385,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup

15B116 131999202  €                    390,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom

15B117 131999203  €                    376,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)

15B125 131999217  €                    376,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie

15B131 131999230  €                    143,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie

15B132 131999232  €                    371,00 Meer dan 2 (routine) onderzoeken bij slijtage van de knie

15B133 131999234  €                    186,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup

15B134 131999237  €                    171,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom

15B135 131999239  €                    143,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)

15B138 131999246  €                    190,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie

15B692 099499003  €                    789,00 Behandeling of onderzoek of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of dagbehandeling bij geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart

15B694 099499005  €                    670,00 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij interne geneeskunde bij pijn op de borst

15B699 099499012  €                    351,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een interne geneeskunde bij pijn op de borst

15B747 099899015  €                    642,00 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of maximaal 2 dagbehandelingen bij een ritmestoornis van het hart

15B759 099899031  €                    808,00 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij hartfalen of andere hartaandoening

15B761 099899034  €                    304,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ritmestoornis van het hart

15B781 099899060  €                    314,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hartfalen of andere hartaandoening

15B818 100501046  €                    190,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij astma

15C197 029999003  €                    570,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel

15C283 049999007  €                    618,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij vetzucht of ondervoeding

15C291 049999016  €                    414,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij vetzucht of ondervoeding

15C354 069499040  €                    357,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel

15C392 069599046  €                    594,00 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel

15C396 069599053  €                    262,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het zenuwstelsel

15C398 069599055  €                    281,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aantasting van de hersenen en/of zenuwenscheden door een ziekte van het zenuwstelsel

15C404 090301004  €                    570,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een hoge bloeddruk

15C413 090301015  €                    214,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een hoge bloeddruk

15C457 099699085  €                    257,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een internist of reumatoloog bij een aandoening van slagaders of haarvaten

15C503 109699017  €                    741,00 Onderzoek of behandeling bij een ziekte van het ademhalingsstelsel

15C506 109699021  €                    247,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel

15C585 119499078  €                    266,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het spijsverteringsstelsel

15C606 119999015  €                    228,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darm

15C732 131999164  €                    499,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een ziekte van botspierstelsel

15C741 131999194  €                    385,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel

15C751 131999216  €                    342,00 Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht

15C756 131999228  €                    162,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel

15C759 131999244  €                    181,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van gewricht

15C883 149599012  €                    594,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een aandoening van de nier of urineleiders

15C898 149599030  €                    219,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de nier of urineleiders

15C973 182199008  €                    945,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij algemene klachten/symptomen

15C974 182199009  €                    608,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) met neurofysiologisch onderzoek bij algemene klachten/symptomen

15C981 182199019  €                    661,00 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij algemene klachten/symptomen

15C989 182199028  €                    309,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij algemene klachten/symptomen

15D136 219899036  €                    580,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op hart- en vaatziekten

15E445 990356076  €                    186,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)

15E787 199299118  €                    898,00 Diagnostiek/ ingreep en meer dan 3 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel

15E788 199299119  €                    518,00 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel

15E789 199299120  €                    252,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel

15E797 219899046  €                    760,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans geven op ziekte of screening op late effecten behandeling van kanker

15E871 019999064  €                1.121,00 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een infectie

15E875 019999068  €                    300,00 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie


