
Stichting Capri Hartrevalidatie Rotterdam Prijslijst 2019 (t.b.v. passanten en/of onverzekerde zorg)

Deze prijslijst geldt voor alle zorgproducten die een start hebben in 2019 en voor overige zorgproducten die in 2019 worden uitgevoerd. Voor exacte definities en registratieregels 

van zorgproducten en overige zorgproducten verwijzen we u naar de website van de NZ-a: www.nza.nl

De in de prijslijst opgenomen tarieven worden door de zorgverleners in rekening gebracht voor het leveren van zorg aan niet-verzekerde patiënten en aan patiënten van wie de 

zorgverzekeraar geen contact met de desbetreffende zorgaanbieder heeft gesloten.

De definities van de vier gebruikte kolommen in de prijslijst zijn:

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).

Consumentenomschrijving:

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) gekoppeld. Aan elk dbc-zorgproduct in het vrije segment wordt een dbc-declaratiecode uit 

de Nza-tariefgroep 15 (verzekerde zorg) gekoppeld.

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 revalidatiebehandeling .

DBC-

zorgproduc

tcode Consumentenomschrijving

Declaratiec

ode

Integraal 

tarief

990027198 Consult(en) en /of behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners tot max 4  behandeluren bij revalidatiebehandeling 14E489 229,59€        

990027199 Behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners met meer dan  4  tot maximaal 9 behandeluren bij revalidatiebehandeling 14E490 891,71€        

990027186 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 72 behandeluren in de polikliniek bij een aandoening van de organen 14D829 3.528,72€     

219799025 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP),ondersteuning en minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie 15E628 2.081,43€     

219799026 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP) en ondersteuning  bij hartrevalidatie 15E629 1.972,59€     

219799027 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP) en minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie 15E630 2.074,80€     

219799028 Minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) en ondersteuning bij hartrevalidatie 15E631 1.972,59€     

219799029 Minimaal 2 sessies psycho-educatief preventieprogramma (PEP) bij hartrevalidatie 15E632 1.810,05€     

219799030 Minimaal 6 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie 15E633 1.810,05€     

219799031 3 tot maximaal 5 sessies beweegprogramma (FIT) bij hartrevalidatie 15E634 1.810,05€     

219799032 Intake-contact bij hartrevalidatie 15E635 691,02€        

219799011 1 of 2 polikliniekbezoeken bij hartrevalidatie 15D116 691,02€        

Overige zorgproducten/ OZP Overige verrichtingen

239022 Schriftelijke informatieverstrekking aan bedrijfsarts of verzekeringsarts 239022 86,81€          

Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf- en typfouten.

Capri behoudt zich het recht voor om gepubliceerde prijzen eenzijdig te wijzigen.

Tarieven van op of na 01 januari geopende zorgproducten en uitgevoerde OZP.


