
Passantentarieven 2019

Omschrijving Tarief

Consult(en) en/of behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 behandeluren bij revalidatiebehandeling 229,59€             

Behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling 891,71€             

Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de revalidatiearts 172,15€             

Behandeling met meer dan 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 84.053,92€        

Behandeling met meer dan 150 tot maximaal 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 42.594,03€        

Behandeling met meer dan 83 tot maximaal 150 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 27.382,39€        

Behandeling met meer dan 35 tot maximaal 83 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 18.028,48€        

Behandeling tot maximaal 35 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 12.942,91€        

Behandeling met meer dan 128 behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 12.729,93€        

Behandeling met meer dan 58 tot maximaal 128 behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 9.345,00€          

Behandeling tot maximaal 58 behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 3.002,22€          

Behandeling met meer dan 485 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 114.655,29€      

Behandeling met meer dan 270 tot maximaal 485 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 56.116,14€        

Behandeling met meer dan 140 tot maximaal 270 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 44.165,69€        

Behandeling met meer dan 51 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 25.056,50€        

Behandeling tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 11.492,86€        

Behandeling met meer dan 269 behandeluren bij een amputatie 57.386,50€        

Behandeling met meer dan 70 tot maximaal 269 behandeluren bij een amputatie 13.385,02€        

Behandeling tot maximaal 70 behandeluren bij een amputatie 3.654,10€          

Behandeling met meer dan 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 77.970,90€        

Behandeling met meer dan 201 tot maximaal 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 53.698,28€        

Behandeling met meer dan 97 tot maximaal 201 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 30.383,90€        

Behandeling met meer dan 34 tot maximaal 97 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 16.540,60€        

Behandeling tot maximaal 34 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 7.558,62€          

Behandeling met meer dan 397 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 55.885,28€        

Behandeling met meer dan 161 tot maximaal 397 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 21.965,56€        

Behandeling met meer dan 50 tot maximaal 161 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 9.980,82€          

Behandeling tot maximaal 50 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 3.317,63€          

Behandeling met meer dan 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 68.675,25€        

Behandeling met meer dan 214 tot maximaal 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 55.298,52€        

Behandeling met meer dan 123 tot maximaal 214 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 34.239,77€        

Behandeling met meer dan 39 tot maximaal 123 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 21.239,42€        

Behandeling tot maximaal 39 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 12.704,39€        



Behandeling met meer dan 182 behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 18.784,28€        

Behandeling met meer dan 67 tot maximaal 182 behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 11.974,41€        

Behandeling tot maximaal 67 behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 3.322,82€          

Behandeling met meer dan 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 100.014,36€      

Behandeling met meer dan 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 76.655,38€        

Behandeling met meer dan 223 tot maximaal 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 71.871,93€        

Behandeling met meer dan 223 tot maximaal 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 59.679,97€        

Behandeling met meer dan 99 tot maximaal 223 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 43.811,56€        

Behandeling met meer dan 99 tot maximaal 223 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 36.584,75€        

Behandeling met meer dan 26 tot maximaal 99 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 22.511,84€        

Behandeling met meer dan 26 tot maximaal 99 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 18.817,04€        

Behandeling tot maximaal 26 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 8.122,15€          

Behandeling tot maximaal 26 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 8.122,15€          

Behandeling met meer dan 163 behandeluren bij een dwarslaesie 28.896,79€        

Behandeling met meer dan 74 tot maximaal 163 behandeluren bij een dwarslaesie 12.431,69€        

Behandeling tot maximaal 74 behandeluren bij een dwarslaesie 3.672,95€          

Behandeling met meer dan 490 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 144.568,32€      

Behandeling met meer dan 276 tot maximaal 490 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 68.929,36€        

Behandeling met meer dan 140 tot maximaal 276 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 37.981,49€        

Behandeling met meer dan 50 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 19.055,96€        

Behandeling tot maximaal 50 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 13.206,81€        

Behandeling met meer dan 232 behandeluren bij een aandoening van de organen 42.839,19€        

Behandeling met meer dan 72 tot maximaal 232 behandeluren bij een aandoening van de organen 14.934,78€        

Behandeling tot maximaal 72 behandeluren bij een aandoening van de organen 3.528,72€          

Behandeling met meer dan 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 49.806,24€        

Behandeling met meer dan 173 tot maximaal 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 39.867,45€        

Behandeling met meer dan 89 tot maximaal 173 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 22.843,35€        

Behandeling met meer dan 41 tot maximaal 89 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 20.960,12€        

Behandeling tot maximaal 41 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 20.652,38€        

Behandeling met meer dan 130 behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 13.391,58€        

Behandeling met meer dan 48 tot maximaal 130 behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 7.892,59€          

Behandeling tot maximaal 48 behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 3.243,97€          


