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Omschrijving Tarief

Consult(en) en/of behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 behandeluren bij revalidatiebehandeling 221,30€             

Behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling 859,51€             

Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de revalidatiearts 165,94€             

Behandeling met meer dan 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 81.018,92€        

Behandeling met meer dan 150 tot maximaal 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 41.056,05€        

Behandeling met meer dan 83 tot maximaal 150 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 26.393,67€        

Behandeling met meer dan 35 tot maximaal 83 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 17.377,51€        

Behandeling tot maximaal 35 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het bewegingsapparaat 12.475,57€        

Behandeling met meer dan 128 behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 12.270,28€        

Behandeling met meer dan 58 tot maximaal 128 behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 9.007,57€          

Behandeling tot maximaal 58 behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 2.893,82€          

Behandeling met meer dan 485 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 110.515,34€      

Behandeling met meer dan 270 tot maximaal 485 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 54.089,91€        

Behandeling met meer dan 140 tot maximaal 270 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 42.570,97€        

Behandeling met meer dan 51 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 24.151,77€        

Behandeling tot maximaal 51 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een amputatie 11.077,88€        

Behandeling met meer dan 269 behandeluren bij een amputatie 55.314,40€        

Behandeling met meer dan 70 tot maximaal 269 behandeluren bij een amputatie 12.901,72€        

Behandeling tot maximaal 70 behandeluren bij een amputatie 3.522,16€          

Behandeling met meer dan 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 75.155,55€        

Behandeling met meer dan 201 tot maximaal 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 51.759,36€        

Behandeling met meer dan 97 tot maximaal 201 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 29.286,81€        

Behandeling met meer dan 34 tot maximaal 97 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 15.943,36€        

Behandeling tot maximaal 34 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de hersenen 7.285,70€          

Behandeling met meer dan 397 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 53.867,39€        

Behandeling met meer dan 161 tot maximaal 397 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 21.172,43€        

Behandeling met meer dan 50 tot maximaal 161 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 9.620,44€          

Behandeling tot maximaal 50 behandeluren bij een aandoening van de hersenen 3.197,84€          

Behandeling met meer dan 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 66.195,54€        

Behandeling met meer dan 214 tot maximaal 381 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 53.301,82€        

Behandeling met meer dan 123 tot maximaal 214 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 33.003,45€        

Behandeling met meer dan 39 tot maximaal 123 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 20.472,51€        

Behandeling tot maximaal 39 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van het zenuwstelsel 12.245,66€        



Behandeling met meer dan 182 behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 18.106,02€        

Behandeling met meer dan 67 tot maximaal 182 behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 11.542,05€        

Behandeling tot maximaal 67 behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 3.202,84€          

Behandeling met meer dan 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 96.403,07€        

Behandeling met meer dan 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 73.887,53€        

Behandeling met meer dan 223 tot maximaal 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 69.276,80€        

Behandeling met meer dan 223 tot maximaal 429 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 57.525,06€        

Behandeling met meer dan 99 tot maximaal 223 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 42.229,62€        

Behandeling met meer dan 99 tot maximaal 223 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 35.263,76€        

Behandeling met meer dan 26 tot maximaal 99 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 21.698,99€        

Behandeling met meer dan 26 tot maximaal 99 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 18.137,60€        

Behandeling tot maximaal 26 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een hoge dwarslaesie 7.828,88€          

Behandeling tot maximaal 26 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een dwarslaesie 7.828,88€          

Behandeling met meer dan 163 behandeluren bij een dwarslaesie 27.853,39€        

Behandeling met meer dan 74 tot maximaal 163 behandeluren bij een dwarslaesie 11.982,81€        

Behandeling tot maximaal 74 behandeluren bij een dwarslaesie 3.540,33€          

Behandeling met meer dan 490 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 139.348,29€      

Behandeling met meer dan 276 tot maximaal 490 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 66.440,47€        

Behandeling met meer dan 140 tot maximaal 276 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 36.610,06€        

Behandeling met meer dan 50 tot maximaal 140 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 18.367,90€        

Behandeling tot maximaal 50 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij een aandoening van de organen 12.729,94€        

Behandeling met meer dan 232 behandeluren bij een aandoening van de organen 41.292,37€        

Behandeling met meer dan 72 tot maximaal 232 behandeluren bij een aandoening van de organen 14.395,52€        

Behandeling tot maximaal 72 behandeluren bij een aandoening van de organen 3.401,31€          

Behandeling met meer dan 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 48.007,85€        

Behandeling met meer dan 173 tot maximaal 296 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 38.427,93€        

Behandeling met meer dan 89 tot maximaal 173 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 22.018,53€        

Behandeling met meer dan 41 tot maximaal 89 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 20.203,30€        

Behandeling tot maximaal 41 behandeluren met meer dan 14 verpleegdagen bij chronische pijn of een psychische stoornis 19.906,67€        

Behandeling met meer dan 130 behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 12.908,04€        

Behandeling met meer dan 48 tot maximaal 130 behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 7.607,61€          

Behandeling tot maximaal 48 behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 3.126,84€          


