
 

 
 

PASSANTENTARIEVEN 2021 STICHTING CARDIOZORG 

Declaratiecode Zorgproduct Totaaltarief 
 

15A610 099499015 844 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde 

   bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 

15A611 099499019 375 Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) 

   of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 

15A613 099499026 1875 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer 

   naar het hart 

15A763 099899045 850 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma 

15A764 099899046 2275 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij chronisch hartfalen 

15A779 099899063 820 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een hartritmestoornis 

15A780 099899064 1800 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een hartritmestoornis 

15A781 099899066 410 Consult op de polikliniek bij chronisch hartfalen 

15A786 099899072 380 Consult op de polikliniek bij hartritmestoornis 

15B354 219699006 730 Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) 

15B356 219699008 730 Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) 

15B357 219699009       2050 Follow-up na hartoperatie/ PCI/ ablatie | Dag/ Klin cumulatief kort | Overig potentieel risico 

15B358 219699011 380 Follow-up na een hartinfarct (Consult op de polikliniek) 

15B361 219699014 730 Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) 

15B362 219699015      1975 Follow-up overig | Dag/ Klin cumulatief kort | Overig potentieel risico 

15B365 219699019 340 Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Consult op de polikliniek) 

15B368 219699023 350 Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Consult op de polikliniek) 

15B705 099599002 840 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 

15B706 099599003       1830 niet gespec aand hart/ vaat | Dag/ Klin cumulatief kort | Hart/Vaat overig en nno 

15B707 099599007 370 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 

15B745 099899012 870 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij ontsteking van het hart 

15B746 099899013       2200 Ontstekingen aan het hart | Dag/ Klin cumulatief kort | Hart/Vaat reumatisch en overig 

15B756 099899026 350 Consult op de polikliniek bij een ontsteking van het hart 



 

15B784 099899069 780 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een ritmestoornis vanuit de hartkamer 

15B785 099899070 2050 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een ritmestoornis vanuit de hartkamer 

15B786 099899075 830 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een impuls of geleidingsstoornis 

15B787 099899076 2100 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een impuls of geleidingsstoornis 

15B788 099899078 420 Consult op de polikliniek bij een ritmestoornis vanuit de hartkamer 

15B791 099899082 810 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een afwijking van de hartklep 

15B792 099899083 2000 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij een afwijking van de hartklep 

15B793 099899085 420 Consult op de polikliniek bij een impuls of geleidingsstoornis 

15B796 099899088 770 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij een andere hartaandoening 

15B797 099899089 1950 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij cardiologie bij een andere 
hartaandoening 

15B798 099899091 355 Consult op de polikliniek bij een afwijking van de hartklep 

15B803 099899097 360 Consult op de polikliniek bij een andere hartaandoening 

15C402 090301002 800 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hogebloeddruk 

15C403 090301003 1800 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk 

15C406 090301007 360 Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk 

15C414 090501002 800 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van 

   hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte 

15C424 090501013 340 Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een 

   longcirculatieziekte 

    15C426                099699017          2125 Arteriele vaatafw/ stenose | Dag/ Klin cumulatief kort | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair 

15C428 099699029 740 Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) 

15C429 099699030 600 Onderzoek door het vaatlab (bijv. duplex/doppler) bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) 

15C430 099699031 800 Onderzoek door het vaatlab (bijv. duplex/doppler) (met beeldvorming (röntgen/echo/CT/MRI)) bij 

   Vernauwing of afwijking van slagader(s) 

15C433 099699046 750 Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van slagaders of 

   haarvaten 

15C440 099699053 2300 Ov aandoeningen arterien | Inwendige geneeskunde/ Cardiologie | Cardiovasculair risicomanagement | 
Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair 

15C443 099699057 1200 Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Vernauwing of 

   afwijking van slagader(s) 

15C453 099699075 400 Consult op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s) 

15C456 099699080 880 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken en risico management bij een aandoening van 

15C458 099699087 350 1 of 2 polikliniekbezoeken en risico management bij een aandoening van slagaders of haarvaten 

15C962 179799010 890 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen 

15C968 179799021 400 Consult op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen 

15C963 179799011 2175 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen 



15E311 099499016 870 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Pijn op de borst 

15E312 099499017 2010 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst 

15E313 099499022 425 Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst 

15E316 099599004 780810 Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 

15E317 099599005 1525 Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 

15E318 099599011 340 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel 

15D136 219899036 700 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij de screening op 

15D138 219899038 700 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 onderzoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren 
15D139 219899039 400 1 of 2 polikliniekbezoeken bij de screening op erfelijke risicofactoren die een verhoogde kans 

 


