
Passantentarieven RZWN per 1-1-2016

Zorgproduct Declaratiecode Omschrijving

 Tarief 

RZWN 

069499023 15A341

Carpaaltunnelsyndroom niet-snijdende specialismen | CTS Injectie | Zonder KNF | Regulier | 

Zenuwstelsel zenuw/-wortel/-plexus 1.440,89     

069499039 15A345

Carpaaltunnelsyndroom niet-snijdende specialismen | KNF licht | Zenuwstelsel zenuw/-wortel/-

plexus 429,41        

069499054 15A348

Carpaaltunnelsyndroom niet-snijdende specialismen | Dag/ Poli >2/ Routine onderzoek >2 | 

Regulier | Zenuwstelsel zenuw/-wortel/-plexus 731,74        

069499061 15A350

Carpaaltunnelsyndroom niet-snijdende specialismen | Licht ambulant | Regulier | Zenuwstelsel 

zenuw/-wortel/-plexus 293,29        

131999007 15B015

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Dag >8 | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 5.389,52     

131999008 15B016

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Klin kort | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 3.004,81     

131999013 15B017

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Dag 4-8 | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 2.939,07     

131999015 15B019

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Klin middel | Botspierstelsel ziekte/laat 

gev trauma 7.690,42     

131999025 15B023 Beschouwende specialismen | Jicht | Klin middel | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 8.097,09     

131999026 15B024

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Dag 1-3 | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 1.629,36     

131999066 15B044

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Poli >4 | Met echo | Botspierstelsel 

ziekte/laat gev trauma 1.767,33     

131999086 15B052 Beschouwende specialismen | Jicht | Poli >4 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.778,13     

131999089 15B053

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Poli 3-4 | Met echo | Botspierstelsel 

ziekte/laat gev trauma 1.321,68     

131999090 15B054

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Poli >4 | Zonder beeldvorming | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.304,70     

131999091 15B055

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Poli >4 | Met beeldvorming | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.716,56     

131999122 15B069 Beschouwende specialismen | Jicht | Poli 3-4 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.150,76     

131999123 15B070

Beschouwende specialismen | Jicht | Poli >4 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 1.119,05     

131999124 15B071

Beschouwende specialismen | Jicht | Poli >4 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 1.498,95     

131999125 15B072

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Vervolg | Poli 1-2 | Diagnostisch specifiek 

| Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.587,48     

131999126 15B073

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Regulier | Poli 1-2 | Diagnostisch 

specifiek | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.376,49     

131999127 15B074

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Poli 3-4 | Zonder beeldvorming | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 980,15        

131999128 15B075

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Poli 3-4 | Met beeldvorming | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.191,30     

131999160 15B090

Beschouwende specialismen | Jicht | Poli 3-4 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat 

gev trauma 800,35        

131999161 15B091

Beschouwende specialismen | Jicht | Poli 3-4 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 1.116,67     

131999162 15B092

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Vervolg | Poli 1-2 | Met echo | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.097,97     

131999163 15B093

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Regulier | Poli 1-2 | Met echo | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.284,12     

131999188 15B107

Beschouwende specialismen | Jicht | Vervolg | Poli 1-2 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 960,12        

131999189 15B108

Beschouwende specialismen | Jicht | Regulier | Poli 1-2 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev 

trauma 969,71        

131999190 15B109

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Vervolg | Poli 1-2 | Zonder beeldvorming | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 560,51        



131999191 15B110

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Vervolg | Poli 1-2 | Met beeldvorming | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 829,12        

131999192 15B111

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Regulier | Poli 1-2 | Zonder beeldvorming 

| Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 719,34        

131999193 15B112

Beschouwende specialismen | Reumatoide (poly-)artritis | Regulier | Poli 1-2 | Met beeldvorming | 

Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 980,17        

131999210 15B120

Beschouwende specialismen | Jicht | Vervolg | Poli 1-2 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel 

ziekte/laat gev trauma 560,51        

131999211 15B121

Beschouwende specialismen | Jicht | Vervolg | Poli 1-2 | Met beeldvorming | Botspierstelsel 

ziekte/laat gev trauma 945,25        

131999212 15B122

Beschouwende specialismen | Jicht | Regulier | Poli 1-2 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel 

ziekte/laat gev trauma 513,79        

131999213 15B123

Beschouwende specialismen | Jicht | Regulier | Poli 1-2 | Met beeldvorming | Botspierstelsel 

ziekte/laat gev trauma 972,83        

131999011 15B436 Beschouwende specialismen | Jicht | Dag >8 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 5.953,34     

131999012 15B437 Beschouwende specialismen | Jicht | Klin kort | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 3.220,58     

099899018 15B749 Ontstekingen aan het hart | Licht ambulant | Hart/Vaat reumatisch en overig 470,97        

131999067 15B894 Osteoporose | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 609,80        

131999098 15B895 Osteoporose | Poli >4 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.414,68     

131999142 15B896 Osteoporose | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 797,21        

131999174 15B897 Osteoporose | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 356,56        

019999019 15B936 Licht ambulant | Infectie overig 399,55        

099699051 15C438

Ov aandoeningen arterien | Inwendige geneeskunde/ Reumatologie | Diagnostisch (zwaar)/ 

Therapeutisch licht | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair 1.111,16     

099699052 15C439

Ov aandoeningen arterien | Inwendige geneeskunde/ Reumatologie | Klin kort | Hart/Vaat 

arterie/arteriole/capillair 2.300,21     

099699066 15C445

Ov aandoeningen arterien | Inwendige geneeskunde/ Reumatologie | Dag/ Poli >4 | Hart/Vaat 

arterie/arteriole/capillair 1.382,51     

099699067 15C446

Ov aandoeningen arterien | Inwendige geneeskunde/ Reumatologie | Klin (zeer) lang | Hart/Vaat 

arterie/arteriole/capillair 24.639,09   

099699068 15C447

Ov aandoeningen arterien | Inwendige geneeskunde/ Reumatologie | Klin middel | Hart/Vaat 

arterie/arteriole/capillair 7.599,82     

099699079 15C455

Ov aandoeningen arterien | Inwendige geneeskunde/ Reumatologie | Poli 3-4/ Routine onderzoek 

>2 | Hart/Vaat arterie/arteriole/capillair 797,53        

099699085 15C457

Ov aandoeningen arterien | Inwendige geneeskunde/ Reumatologie | Licht ambulant | Hart/Vaat 

arterie/arteriole/capillair 396,49        

129999065 15C660 Ov aandoeningen huid/ weke delen | Licht ambulant | Huid infectie/overig 222,23        

131999009 15C675

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Dag >8 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 6.329,42     

131999010 15C676

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Klin kort | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 2.918,26     

131999020 15C680

Beschouwende specialismen | Reumatologisch diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Dag 

4-8 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 2.780,68     

131999021 15C681

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Klin (zeer) lang | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 31.292,05   

131999022 15C682

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Klin middel | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 8.038,30     

131999040 15C690

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Dag 1-3 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.426,39     

131999068 15C699 Osteoporose | Dag 1-3 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 907,40        

131999069 15C700 Osteoporose | Dag >3 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 2.368,65     

131999083 15C705

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Poli 3-4 | Diagnostisch specifiek | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.552,86     

131999084 15C706

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Poli >4 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.808,17     

131999117 15C714

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Poli 3-4 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 979,52        

131999118 15C715

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Poli >4 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.199,13     

131999119 15C716

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Poli >4 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.918,99     



131999154 15C728

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Vervolg | Poli 1-2 | Diagnostisch specifiek | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.570,06     

131999155 15C729

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Regulier | Poli 1-2 | Diagnostisch specifiek | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.506,86     

131999156 15C730

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Poli 3-4 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 892,78        

131999157 15C731

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Poli 3-4 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 1.205,07     

131999186 15C739

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Vervolg | Poli 1-2 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 818,08        

131999187 15C740

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Regulier | Poli 1-2 | Met echo | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 784,87        

131999206 15C746

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Vervolg | Poli 1-2 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 560,51        

131999207 15C747

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Vervolg | Poli 1-2 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 694,51        

131999208 15C748

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Regulier | Poli 1-2 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 544,14        

131999209 15C749

Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | 

Regulier | Poli 1-2 | Met beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 903,98        

182199019 15C981 Ov symptomatologie | Poli 3-4/ Routine onderzoek >2 | Symptoom algemeen 1.263,36     

182199028 15C989 Ov symptomatologie | Licht ambulant | Symptoom algemeen 340,28        

990003014 15D152 ICC Reumatologie | ICC 207,89        

129999089 15D637 Ov aandoeningen huid/ weke delen | Ambulant middel | Huid infectie/overig 475,63        

039899031 15E463

Ov diagnosen | Ambulant middel/ Dag =1 | Zonder activiteiten Hematologie specifiek | 

Bloed/Immuun hemorr/overig/immuunsyst 714,28        

039899032 15E464 Consult op de polikliniek bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem 266,07        

193305 193305

Gemcitabine, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties 

welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,90            

193309 193309

Infliximab, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 6,39            

193322 193322

Pemetrexed, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 29,90          

193330 193330

Rituximab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 27,93          

193335 193335

Abatacept, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 15,23          

193346 193346

Tocilizumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 2 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 4,24            

193347 193347

Adalimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 14,18          

193348 193348

Certolizumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,66            

193349 193349

Etanercept, toedieningsvorm injectiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,79            

193350 193350

Etanercept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 5,69            

193351 193351

Golimumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 23,18          

193354 193354

Anakinra, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 0,33            

193355 193355

Ustekinumab, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 76,35          

193440 193440

Abatacept, toedieningsvorm injectievloeistof, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 2,16            

193442 193442

Abirateronacetaat, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 250 mg bij indicaties welke 

voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 29,15          

194424 194424

Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 25 mg bij indicaties welke voldoen aan 

de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 18,51          

194425 194425

Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen 

aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 63,89          



194426 194426

Erlotinib, toedieningsvorm tablet, per toedieningeenheid van 150 mg bij indicaties welke voldoen 

aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg. 78,58          


