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Type zorg Prestatiecode Omschrijving Minuten NZA tarief 2022 

GGZ ZPM CO0280 Consult Diagnostiek Klinisch psycholoog Amb. kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair 30 minuten € 227,01 
(Meest gebruikte codes) CO0410 Consult Diagnostiek Klinisch psycholoog Amb. kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair 45 minuten € 318,43 
  CO0328 Consult Behandeling Overige beroepen Amb. kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair 30 minuten € 127,74 
  CO0458 Consult Behandeling Overige beroepen Amb. kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair 45 minuten € 179,30 
 CO0588 Consult Behandeling Overige beroepen Amb. kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair 60 minuten € 201,29 
  GC0001 Consult Behandeling Groep 2 personen Overige beroepen K.S. sectie III - multidisciplinair 30 minuten € 38,70 
  GC0001 Consult Behandeling Groep 3 personen Overige beroepen K.S. sectie III - multidisciplinair 30 minuten € 25,80 
  GC0001 Consult Behandeling Groep 4 personen Overige beroepen K.S. sectie III - multidisciplinair 30 minuten € 19,35 
          

Medische Specialistische 14E489 Consultair en/of maximaal 4 gewogen behandeluren | Revalidatiegeneeskunde 0 - 240 min € 285,40 
Revalidatie 14E490 Beperkt behandelen (maximaal 9 gewogen behandeluren) | Revalidatiegeneeskunde 241 - 540 min € 972,72 

  14D784 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 58 tot maximaal 128 
behandeluren bij een aandoening van het bewegingsapparaat 3480 - 7680 min € 10.000,19 

  14D785 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 58 behandeluren bij een 
aandoening van het bewegingsapparaat < 3480 min € 3.260,48 

  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 € 7.457,22 

 14D838 Behandeling met een of meerdere zorgverleners tot maximaal 48 behandeluren bij 
chronische pijn of een psychische stoornis < 2880 min € 3.132,66 

  14D802 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 50 tot maximaal 161 
behandeluren bij een aandoening van de hersenen 3000 - < 9660 min € 10.531,41 

  14D810 Behandeling met een of meerdere zorgverleners met meer dan 67 tot maximaal 182 
behandeluren bij een aandoening van het zenuwstelsel 4020 - < 10920 min € 11.739,33 
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Type zorg Declaratiecode Omschrijving Minuten Tarief 2022 

Fysiotherapie 1870 Intake fysiotherapie na verwijzing  60 minuten € 85,00 
  1002 Zitting fysiotherapie inclusief inrichtingstoeslag 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 
 1402 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek inclusief inrichtingstoeslag 30 minuten € 62,50 
          

Ergotherapie 5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing per 15 minuten € 18,75 
(5 uur per jaar wordt vanuit 
Basiszorg vergoed)  5000 Enkelvoudige extramurale 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 (GGZ ZPM) 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 1-1-2022. 
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