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990027194 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met 
meer dan 48 tot maximaal 130 behandeluren bij 
chronische pijn of een psychische stoornis

14D837 20200101 20201231 8.029,91€          Ja Nee

990027195 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot 
maximaal 48 behandeluren bij chronische pijn of een 
psychische stoornis

14D838 20200101 20201231 3.300,41€          Ja Nee

990027141 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met 
meer dan 58 tot maximaal 128 behandeluren bij een 
aandoening van het bewegingsapparaat

14D784 20200101 20201231 9.507,58€          Ja Nee

990027142 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot 
maximaal 58 behandeluren bij een aandoening van het 
bewegingsapparaat

14D785 20200101 20201231 3.054,45€          Ja Nee

990027150 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met 
meer dan 70 tot maximaal 269 behandeluren bij een 
amputatie

14D793 20200101 20201231 13.617,90€         Ja Nee

990027151 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot 
maximaal 70 behandeluren bij een amputatie

14D794 20200101 20201231 3.717,67€          Ja Nee

990027159 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met 
meer dan 50 tot maximaal 161 behandeluren bij een 
aandoening van de hersenen

14D802 20200101 20201231 10.154,47€         Ja Nee

990027160 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot 
maximaal 50 behandeluren bij een aandoening van de 
hersenen

14D803 20200101 20201231 3.375,35€          Ja Nee
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990027167 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met 
meer dan 67 tot maximaal 182 behandeluren bij een 
aandoening van het zenuwstelsel

14D810 20200101 20201231 12.182,75€         Ja Nee

990027168 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot 
maximaal 67 behandeluren bij een aandoening van het 
zenuwstelsel

14D811 20200101 20201231 3.380,63€          Ja Nee

990027176 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met 
meer dan 74 tot maximaal 163 behandeluren bij een 
dwarslaesie

14D819 20200101 20201231 12.647,98€         Ja Nee

990027177 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot 
maximaal 74 behandeluren bij een dwarslaesie

14D820 20200101 20201231 3.736,85€          Ja Nee

990027185 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met 
meer dan 72 tot maximaal 232 behandeluren bij een 
aandoening van de organen

14D828 20200101 20201231 15.194,62€         Ja Nee

990027186 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot 
maximaal 72 behandeluren bij een aandoening van de 
organen

14D829 20200101 20201231 3.590,12€          Ja Nee

990027198 Consult(en) en/of behandeling door revalidatiearts 
en/of een of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 
behandeluren bij revalidatiebehandeling

14E489 20200101 20201231 233,59€             Ja Nee

990027199 Behandeling door revalidatiearts en/of een of 
meerdere zorgverleners met meer dan 4 tot maximaal 
9 behandeluren bij revalidatiebehandeling

14E490 20200101 20201231 907,22€             Ja Nee



DBC-zorgproductcode Het unieke nummer van een dbc-zorgproduct dat 
bestaat uit negen posities. De code is opgebouwd uit 
een dbc-zorgproductgroepcode (zes posities) en een 
code voor het specifieke dbc-zorgproduct binnen een 
dbc-zorgproductgroep (drie posities).

DBC-zorgproduct 
consumenten
omschrijving

De consumentenomschrijving van de dbc-
zorgproductcode.

Declaratiecode Een 6-cijferige code die het zorgproduct en het 
gereguleerde tarief of de afgesproken prijs van het dbc-
zorgproduct weergeeft.
In het gereguleerde segment wordt aan elk dbc-
zorgproduct een dbc-declaratiecode uit de NZa-
tariefgroep 14 (verzekerde zorg) en/of 16 (niet 
verzekerde zorg) gekoppeld. Aan elk dbc-zorgproduct 
in het vrije segment wordt een dbc-declaratiecode uit 
de NZa-tariefgroep 15 (verzekerde zorg) en/of 17 (niet 
verzekerde zorg) gekoppeld.

Ingangsdatum De ingangsdatum van het integrale tarief voor de 
betreffende prestatie.

Einddatum De einddatum van het integrale tarief voor de 
betreffende prestatie.

Integraal tarief Het integrale tarief is het totale tarief van het dbc-
zorgproduct. Dit is het bedrag dat in rekening gebracht 
mag worden ter vergoeding van de prestatie.

Uitleg standaard prijslijst DBC-zorgproducten Revalidatiecentrum Haaglanden


