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Type zorg Declaratiecode Omschrijving Minuten NZA tarief 2021 

Specialistische GGZ 25B007 Diagnostiek 1 - 99 minuten € 217,36 
  23B008 Diagnostiek 100 - 199 minuten € 405,57 
  25B009 Diagnostiek 200 - 399 minuten € 719,21 
  25B035 Somatoforme stoornissen 250 - 799 minuten € 1.347,68 
  25B036 Somatoforme stoornissen 800 - 1799 minuten € 2.598,61 
  25B667 Somatoforme stoornissen 1800 - 2999 minuten € 4.977,06 
  25B038 Somatoforme stoornissen 3000 - 5999 minuten € 9.042,17 
  25B039 Somatoforme stoornissen 6000 - 11999 minuten € 17.942,60 
          

Basis GGZ 180001 Basis GGZ Kort (BK) tot 294 min € 522,13 
  180002 Basis GGZ Middel (BM) 295 - 495 min € 885,01 
  180003 Basis GGZ Intensief (BI) 496 - 750 min € 1.434,96 
  180004 Basis GGZ Chronisch (BC) > 750 min € 1.380,49 
  180005 Onvolledig behandeltraject - € 228,04 
          

Medische Specialistische 14E489 Consultair en/of maximaal 4 gewogen behandeluren | Revalidatiegeneeskunde 0 - 240 min € 278,77 
Revalidatie 14E490 Beperkt behandelen (maximaal 9 gewogen behandeluren) | Revalidatiegeneeskunde 241 - 540 min € 950,13 

  14D784 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 58 tot maximaal 128 
behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 3480 - 7680 min € 9.767,87 

  14D785 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 58 behandeluren bij een 
aandoening van het bewegingsapparaat < 3480 min € 3.184,73 

  14D837 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 48 tot maximaal 130 
behandeluren bij chronische pijn of een psychische stoornis 2880 - 7800 min € 7.283,98 

https://www.revalis.nl/
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MSR vervolg 14D838 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 48 behandeluren bij 
chronische pijn of een psychische stoornis < 2880 min € 3.059,89 

  14D802 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 50 tot maximaal 161 
behandeluren bij een aandoening van de hersenen 3000 - < 9660 min € 10.286,76 

  14D810 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 67 tot maximaal 182 
behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 4020 - < 10920 min € 11.466,62 

          

Type zorg Declaratiecode Omschrijving Minuten Tarief 2021 

Fysiotherapie 1870 Intake fysiotherapie na verwijzing  60 minuten € 85,00 
  1000 Zitting fysiotherapie 30 minuten € 42,50 
  1316 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van twee personen 60 minuten € 42,50 
  1317 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van drie personen 60 minuten € 28,50 
  1318 Groepszitting voor behandeling fysiotherapie van vier personen 60 minuten € 22,00 
          

Ergotherapie 5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing per 15 minuten € 18,75 
  5000 Zitting ergotherapie per 15 minuten € 18,75 
  5012 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen per 15 minuten € 9,38 
  5013 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen per 15 minuten € 6,25 
  5014 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen per 15 minuten € 4,69 

 

Medische specialistische revalidatie (MSR) en Geestelijke gezondheidszorg (BGGZ en SGGZ) vallen onder de basiszorg waardoor de kosten, met uitzondering van het wettelijk verplichte en 
eventuele vrijwillige eigen risico, volledig worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Een eventueel ‘verzekeringsgat’ ( het verschil tussen wat de zorgverzekeraar voor de behandeling aan ons 
vergoedt en wat de behandeling werkelijk kost) nemen wij voor eigen rekening (behoudens uw eigen risico)  
Bovenstaande tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), met uitzondering van de tarieven voor fysiotherapie en ergotherapie. 
Tarieven zijn geldig vanaf 1-1-2021. 
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