
 NZa Medisch Specialistische Revalidatie tarieven 2020

Nza tarief Declaratie 

code 

Consult(en) en/of beperkte behandeling (tot maximaal 4 uren) door: een revalidatiearts 233,59€             14E489

Beperkte behandeling (tot maximaal 9 uren) door: een revalidatiearts 907,22€             14E490

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van het bewegingsapparaat, lang traject 12.951,40€        14D783

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van het bewegingsapparaat, middellang traject 9.507,58€          14D784

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van het bewegingsapparaat, kort traject 3.054,45€          14D785

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van de hersenen, lang traject 22.347,72€        14D801

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van de hersenen, middellang traject 10.154,47€        14D802

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van de hersenen, kort traject 3.375,35€          14D803

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van het zenuwstelsel, lang traject 19.111,09€        14D809

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van het zenuwstelsel, middellang traject 12.182,75€        14D810

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van het zenuwstelsel, kort traject 3.380,63€          14D811

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van de organen, lang traject 43.584,52€        14D827

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van de organen, middellang traject 15.194,62€        14D828

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een aandoening van de organen, kort traject 3.590,12€          14D829

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij chronische pijn of een psychische stoornis, lang traject 13.624,57€        14D836

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij chronische pijn of een psychische stoornis, middellang traject 8.029,91€          14D837

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij chronische pijn of een psychische stoornis, kort traject 3.300,41€          14D838

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een amputatie, lang traject 58.384,93€        14D792

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een amputatie, middellang traject 13.617,90€        14D793

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een amputatie, kort traject 3.717,67€          14D794

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een dwarsleasie, lang traject 29.399,54€        14D818

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een dwarsleasie, middellang traject 12.647,98€        14D819

Teambehandeling met meerdere zorgverleners bij een dwarsleasie, kort traject 3.736,85€          14D820

 



 


