
Passantentarieven 2020

Omschrijving Tarief

Consult(en) en/of behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 behandeluren bij revalidatiebehandeling 233,59€                

Behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling 907,22€                

Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de revalidatiearts 175,15€                

Behandeling met meer dan 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 85.516,32€           

Behandeling met meer dan 150 tot maximaal 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 43.335,09€           

Behandeling met meer dan 83 tot maximaal 150 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 27.858,80€           

Behandeling met meer dan 35 tot maximaal 83 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 18.342,14€           

Behandeling met maximaal 35 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 13.168,09€           

Behandeling met meer dan 128 behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 12.951,40€           

Behandeling met meer dan 58 tot maximaal 128 behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 9.507,58€             

Behandeling tot maximaal 58 behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 3.054,45€             

Behandeling met meer dan 485 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 116.650,09€         

Behandeling met meer dan 270 tot maximaal 485 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 57.092,46€           

Behandeling met meer dan 140 tot maximaal 270 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 44.934,10€           

Behandeling met meer dan 51 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 25.492,44€           

Behandeling met tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 11.692,82€           

Behandeling met meer dan 269 behandeluren bij een amputatie 58.384,93€           

Behandeling met meer dan 70 tot maximaal 269 behandeluren bij een amputatie 13.617,90€           

Behandeling tot maximaal 70 behandeluren bij een amputatie 3.717,67€             

Behandeling met meer dan 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 79.327,46€           

Behandeling met meer dan 201 tot maximaal 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 54.632,54€           

Behandeling met meer dan 97 tot maximaal 201 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 30.912,53€           

Behandeling met meer dan 34 tot maximaal 97 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 16.828,38€           

Behandeling met tot maximaal 34 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 7.690,13€             

Behandeling met meer dan 397 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 56.857,59€           

Behandeling met meer dan 161 tot maximaal 397 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 22.347,72€           

Behandeling met meer dan 50 tot maximaal 161 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 10.154,47€           

Behandeling tot maximaal 50 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 3.375,35€             

Behandeling met meer dan 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 69.870,08€           

Behandeling met meer dan 214 tot maximaal 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 56.260,62€           

Behandeling met meer dan 123 tot maximaal 214 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 34.835,48€           

Behandeling met meer dan 39 tot maximaal 123 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 21.608,95€           

Behandeling met tot maximaal 39 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 12.925,42€           



Behandeling met meer dan 182 behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 19.111,09€           

Behandeling met meer dan 67 tot maximaal 182 behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 12.182,75€           

Behandeling tot maximaal 67 behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 3.380,63€             

Behandeling met meer dan 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 101.754,44€         

Behandeling met meer dan 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 77.989,06€           

Behandeling met meer dan 223 tot maximaal 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 73.122,38€           

Behandeling met meer dan 223 tot maximaal 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 60.718,30€           

Behandeling met meer dan 99 tot maximaal 223 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 44.573,80€           

Behandeling met meer dan 99 tot maximaal 223 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 37.221,26€           

Behandeling met meer dan 26 tot maximaal 99 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 22.903,51€           

Behandeling met meer dan 26 tot maximaal 99 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 19.144,43€           

Behandeling met tot maximaal 26 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 8.263,46€             

Behandeling met tot maximaal 26 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 8.263,46€             

Behandeling met meer dan 163 behandeluren bij een dwarslaesie 29.399,54€           

Behandeling met meer dan 74 tot maximaal 163 behandeluren bij een dwarslaesie 12.647,98€           

Behandeling tot maximaal 74 behandeluren bij een dwarslaesie 3.736,85€             

Behandeling met meer dan 490 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 147.083,57€         

Behandeling met meer dan 276 tot maximaal 490 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 70.128,61€           

Behandeling met meer dan 140 tot maximaal 276 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 38.642,30€           

Behandeling met meer dan 50 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 19.387,51€           

Behandeling met tot maximaal 50 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 13.436,58€           

Behandeling met meer dan 232 behandeluren bij een aandoening van de organen 43.584,52€           

Behandeling met meer dan 72 tot maximaal 232 behandeluren bij een aandoening van de organen 15.194,62€           

Behandeling tot maximaal 72 behandeluren bij een aandoening van de organen 3.590,12€             

Behandeling met meer dan 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 50.672,79€           

Behandeling met meer dan 173 tot maximaal 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 40.561,07€           

Behandeling met meer dan 89 tot maximaal 173 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 23.240,78€           

Behandeling met meer dan 41 tot maximaal 89 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 21.324,79€           

Behandeling met tot maximaal 41 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 21.011,70€           

Behandeling met meer dan 130 behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 13.624,57€           

Behandeling met meer dan 48 tot maximaal 130 behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 8.029,91€             

Behandeling tot maximaal 48 behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 3.300,41€             


