
Declaratiecode Zorgproductcode Omschrijving Passantentarief 2022

039755 OVPXXXXXX Bestuderen van een 24-uurs hartfilmpje (ECG) registratie.  €                      137,19 

039757 OVPXXXXXX Beoordelen van hartfilmpje, een 24-uurs hartfilmpje, inspanningsonderzoek, e.d.  €                        58,79 

039813 OVPXXXXXX Onderzoeken van de oogstand, de oogbewegingen en de samenwerking van beide ogen door een orthoptist, eerste onderzoek.  €                      111,67 

039814 OVPXXXXXX Voortgezet behandelen van de oogstand, de oogbewegingen en de samenwerking van beide ogen door een orthoptist, per bezoek.  €                        71,16 

039839 OVPXXXXXX Spirografische longfunctiebepaling - Onderzoeken en vastleggen van de werking van de longen.	  €                        70,33 

039846 OVPXXXXXX Beoordelen van de resultaten van een longfunctieonderzoek voor derden.		  €                        26,72 

039917 OVPXXXXXX Fundusfotografie in het kader van screening op diabetische retinopathie (overige aandoeningen van het netvlies, zie 039918).  €                        42,86 

039932 OVPXXXXXX Spirografisch onderzoek  - Onderzoeken hoe de werking van de longen verandert na het toedienen door middel van injectie of inademing van luchtwegverwijdende 

geneesmiddelen.	

 €                      115,40 

192848 OVPXXXXXX Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) - Het voor de eerste keer onderzoeken naar afwijkingen aan beide ogen.  €                        83,91 

15A323 060607005 Begeleiding bij het gebruik van slaapapneu-apparatuur met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een slaapstoornis.  €                   1.422,54 

15A324 060607006 Polygrafie | Zenuwstelsel slaapstoornis.  €                      787,19 

15A331 060607013 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of dagbehandeling bij een slaapstoornis.  €                      665,90 

15A333 060607016 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een slaapstoornis.  €                      180,78 

15B603 079699010 1 polikliniekbezoek/ consultatie op afstand bij een ziekte van het oog  €                        84,05 

15C506 109699021 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het ademhalingsstelsel  €                        81,68 

15C660 129999065 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel  €                        81,68 

15C672 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte  €                        81,68 

15E913 099899113 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte  €                        81,68 

17C660 129999065 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een open been/ doorligwond/ aandoening van huid of onderhuids bindweefsel  €                        75,36 

17C672 129999081 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking op huidziekte/ geen huidziekte  €                        82,16 


