
Passanten prijslijst 2021, DBC-zorgproducten Ciro+, Complex chronisch longfalen

DBC-

zorgproductcode
DBC-zorgproduct consumentenomschrijving Declaratiecode Ingangsdatum Einddatum Prijs

990022036 Beoordeling bij een verminderd functioneren van de longen in een longastma centrum 14D730 1-1-2021 31-12-2021 3.999,36         

990022037 Afgebroken behandeling bij een verminderd functioneren van de longen in een longastma centrum 14D731 1-1-2021 31-12-2021 12.228,30       

990022038 Behandelend kinderonderzoek bij een verminderd functioneren van de longen in een longastma centrum 14D732 1-1-2021 31-12-2021 24.335,94       

990022090 Beoordeling met verpleegdagen bij een verminderd functioneren van de longen, aansluitend op een ziekenhuisopname, in een longastma centrum 14E781 1-1-2021 31-12-2021 7.371,66         

990022092 Beoordeling met verpleegdagen bij een verminderd functioneren van de longen in een longastma centrum (bij kind) 14E782 1-1-2021 31-12-2021 10.827,77       

990022093 Beoordeling met verpleegdagen bij een verminderd functioneren van de longen in een longastma centrum 14E783 1-1-2021 31-12-2021 5.413,89         

990022096 Behandeling bij een chronische longaandoening in een longastma centrum (bij kind) 14E784 1-1-2021 31-12-2021 37.185,75       

990022097 Uitgebreide behandeling gericht op het verbeteren van longfunctie en psychosociale toestand met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E785 1-1-2021 31-12-2021 40.663,36       

990022098 Uitgebreide behandeling gericht op het verbeteren van longfunctie en psychosociale toestand bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E786 1-1-2021 31-12-2021 12.898,65       

990022100 Uitgebreide behandeling gericht op het verbeteren van de longfunctie met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E787 1-1-2021 31-12-2021 38.818,21       

990022101 Uitgebreide behandeling gericht op het verbeteren van de longfunctie bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E788 1-1-2021 31-12-2021 9.715,49         

990022103 Uitgebreide behandeling gericht op het verbeteren van longfunctie en fysieke toestand met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E789 1-1-2021 31-12-2021 32.153,69       

990022104 Uitgebreide behandeling gericht op het verbeteren van longfunctie en fysieke toestand bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E790 1-1-2021 31-12-2021 12.787,02       

990022107 Behandeling gericht op het verbeteren van longfunctie en psychosociale toestand met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E791 1-1-2021 31-12-2021 34.224,33       

990022108 Behandeling gericht op het verbeteren van longfunctie en psychosociale toestand bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E792 1-1-2021 31-12-2021 13.132,00       

990022110 Behandeling gericht op het verbeteren van de longfunctie met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E793 1-1-2021 31-12-2021 29.543,18       

990022111 Behandeling gericht op het verbeteren van de longfunctie bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E794 1-1-2021 31-12-2021 9.740,92         

990022113 Behandeling gericht op het verbeteren van longfunctie en fysieke en/of psychosociale toestand met meer dan 6 verpleegdagen bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E795 1-1-2021 31-12-2021 24.821,20       

990022114 Behandeling gericht op het verbeteren van longfunctie en fysieke en/of psychosociale toestand bij een chronische longaandoening in een longastma centrum 14E796 1-1-2021 31-12-2021 11.403,72       


