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Declaratie code  Zorgproduct code  Omschrijving               Tarief 

 14D866   990216010   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)    € 877,74 

14D871   990216015   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking van de urinewegen (bij kind)    € 1.193,47 

14D873   990216018   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de urinewegen (bij kind)         € 371,72 

14D880   990216026   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kind)    € 996,12 

14D882   990216029   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking van de urinewegen (bij kind)         € 410,85 

14D893   990216041   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een nieraandoening (bij kind)     € 1037,28 

14D895   990216044   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ongewild urineverlies/ bedplassen (bij kind)         € 377,25 

14D921   990316008   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij gedragsproblemen (bij kind)     € 919,71 

14D931   990316025   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij gedragsproblemen (bij kind)          € 282,42 

14D932   990316026   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een oogaandoening (bij kind)     € 1056,18 

14D942   990316039   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een oogaandoening (bij kind)          € 402,85 

14D943   990316041   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een huidaandoening (bij kind)          € 384,83 

 14D944   990316042   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een huidaandoening (bij kind)     € 1073,44 

14D954   990316056   Onderzoek van een adoptiekind              € 817,04 

14D955   990316057   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij niet nader omschreven klachten (bij kind)    € 1058,63 

14D957   990316060   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van botten of spieren (bij kind)        € 384,88 

14D958   990316061   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van botten of spieren (bij kind)   € 625,68 

14D964   990316068   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij niet nader omschreven klachten (bij kind)         € 389,54 

14D966   990316071   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een goedaardige gezwel/ zwelling (bij kind)    € 901,65 

14D968   990316074   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een goedaardige gezwel/ zwelling (bij kind)         € 348,87 

14D981   990416013   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)        € 388,94 

14D982   990416014   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van maag/ darm/ lever (bij kind)   € 1.123,42 

14D989   990416024   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij buikpijn (bij kind)           € 472,01 

14D990   990416025   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij buikpijn (bij  kind)      € 1.19,24 
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14D999   990416035   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind        € 359,61 

14E000   990416036   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kind   € 1052,73 

14E013   990416050   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)        € 470,02 

14E014   990416051   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een infectie van het maagdarmkanaal/ diarree (bij kind)   € 1.179,66 

14E018   990416056   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ontsteking van de darm (bij kind)         € 381,58 

14E019   990416057   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een ontsteking van de darm (bij kind)    € 1.653,41 

14E021   990416060   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)        € 457,22 

14E022   990416061   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van de lever/ galblaas (bij kind)   € 1.299,04 

14E040   990516021   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kind)  € 787,01 

14E048   990516031   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij ruis bij het hart of andere problemen van het hart (bij kind)       € 382,07 

14E051   990516035   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)        € 372,85 

14E052   990516036   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van hart of vaatstelsel (bij kind)   € 711,94 

14E076   990616026   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij astma (bij kind)           € 337,54 

14E077   990616027   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij astma (bij kind)      € 948,12 

14E086   990616037   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)        € 424,23 

14E087   990616038   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een infectie van bovenste luchtwegen (bij kind)   € 1055,89 

14E091   990616043   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)        € 420,34 

14E092   990616044   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een infectie van de onderste luchtwegen (bij kind)   € 1106,93 

14E140   990816021   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bloedarmoede (bij kind)          € 461,26 

14E141   990816022   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij bloedarmoede (bij kind)     € 1.245,64 

14E145   990816027   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind)        € 396,27 

14E146   990816028   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een ziekte van het bloed/ beenmerg (bij kind)   € 1.104,70 

14E148   990816031   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stollingsstoornis (bij kind)          € 457,75 

14E149   990816032   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een stollingsstoornis (bij kind)     € 1.168,19 

14E238   991016020   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)       € 349,11 
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14E239   991016021   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij overgevoeligheid voor voedsel/ geneesmiddelen (bij kind)  € 1.113,41 

14E257   991116016   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)        € 405,28 

14E258   991116017   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een aandoening van het afweersysteem (bij kind)   € 1.341,82 

14E281   991216013   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening met een psychische oorzaak (bij kind)        € 360,46 

14E286   991216019   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij bedreigde ontwikkeling van het kind         € 533,23 

14E287   991216020   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij bedreigde ontwikkeling van het kind    € 1.565,80 

14E328   991416020   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij reuma (bij kind)           € 301,08 

14E329   991416021   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij reuma (bij kind)      € 920,08 

14E335   991516004   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij vetzucht (bij kind)      € 1.068,67 

14E342   991516012   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij vetzucht (bij kind)           € 331,83 

14E344   991516016   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)        € 351,77 

14E345   991516017   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een stoornis van het hormoonstelstel (bij kind)   € 1.012,26 

14E356   991516030   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een groeiachterstand (bij kind)          € 345,17 

14E357   991516031   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een groeiachterstand (bij kind)     € 1051,73 

14E363   991516038   Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aandoening van de schildklier (bij kind)    € 906,77 

14E371   991516051   1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aandoening van de schildklier (bij kind)         € 299,80 

14E633  991630006  Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)  € 923.06 

14E 634  991630007  1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij hoofdpijn en/of migraine en/of een koortsstuip (bij kind)       € 333,92 

        

   


