
Passanten prijslijst 2019, DBC-zorgproducten Ciro+, Complex chronisch longfalen

DBC-

zorgproductcode
DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Prijs

990022035 Beoordeling in een longastma centrum tijdens een opname in de instelling bij een verminderd functioneren van de longen 14D729 1-1-2019 31-12-2019 3.552,10         

990022036 Beoordeling in een longastma centrum bij een verminderd functioneren van de longen 14D730 1-1-2019 31-12-2019 2.427,33         

990022037 Afgebroken behandeling in een longastma centrum bij een verminderd functioneren van de longen 14D731 1-1-2019 31-12-2019 9.539,98         

990022050 Basisbehandeling met extra medische problematiek en het afbouwen van medicijnen bij astma 14D744 1-1-2019 31-12-2019 51.064,51       

990022051 Basisbehandeling met extra medische en psychosociale problematiek bij astma 14D745 1-1-2019 31-12-2019 43.248,63       

990022052 Basisbehandeling met extra medische en lichamelijke problematiek bij astma 14D746 1-1-2019 31-12-2019 43.815,55       

990022053 Basisbehandeling met extra medische problematiek bij astma 14D747 1-1-2019 31-12-2019 41.133,01       

990022054 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij astma 14D748 1-1-2019 31-12-2019 42.297,32       

990022055 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij astma 14D749 1-1-2019 31-12-2019 18.507,32       

990022056 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij astma 14D750 1-1-2019 31-12-2019 41.533,03       

990022057 Basisbehandeling met psychosociale behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma 14D751 1-1-2019 31-12-2019 39.982,79       

990022058 Basisbehandeling met psychosociale behandeling bij astma 14D752 1-1-2019 31-12-2019 18.561,77       

990022059 Basisbehandeling met aanvullende behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij astma 14D753 1-1-2019 31-12-2019 35.520,45       

990022060 Basisbehandeling met aanvullende behandeling bij astma 14D754 1-1-2019 31-12-2019 16.204,65       

990022061 Basisbehandeling met opname in een instelling bij astma 14D755 1-1-2019 31-12-2019 27.512,19       

990022062 Basisbehandeling bij astma 14D756 1-1-2019 31-12-2019 11.063,95       

990022070 Basisbehandeling met extra medische en psychosociale problematiek met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D761 1-1-2019 31-12-2019 45.580,46       

990022071 Basisbehandeling met extra medische en lichamelijke problematiek bij een chronische ontsteking van de longen 14D762 1-1-2019 31-12-2019 42.050,32       

990022072 Basisbehandeling met extra medische problematiek bij een chronische ontsteking van de longen 14D763 1-1-2019 31-12-2019 34.591,55       

990022073 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D764 1-1-2019 31-12-2019 38.805,81       

990022074 Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij chronische ontsteking longen 14D765 1-1-2019 31-12-2019 18.507,32       

990022075 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D766 1-1-2019 31-12-2019 30.272,23       

990022076 Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij chronische ontsteking longen 14D767 1-1-2019 31-12-2019 19.010,53       

990022077 Basisbehandeling met psychosociale behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D768 1-1-2019 31-12-2019 34.096,94       

990022078 Basisbehandeling met psychosociale behandeling bij een chronische ontsteking van de longen 14D769 1-1-2019 31-12-2019 18.004,11       

990022079 Basisbehandeling met aanvullende behandeling met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen 14D770 1-1-2019 31-12-2019 28.292,94       

990022080 Basisbehandeling met aanvullende behandeling bij een chronische ontsteking van de longen 14D771 1-1-2019 31-12-2019 14.764,87       

990022081 Basisbehandeling met opname in een instelling bij een chronische ontsteking van de longen 14D772 1-1-2019 31-12-2019 25.188,52       

990022082 Basisbehandeling bij een chronische ontsteking van de longen 14D773 1-1-2019 31-12-2019 10.584,12       


