
DECLARATIECODES DeSportarts Utrecht, medisch specialist sportgeneeskunde

Declaratie 
code Zorgproduct tarief Omschrijving 

15C357 69499046 €    185,- Consult op de polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
15C957 170901055 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking botspierstelsel
15C756 131999228 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel
15E445 990356076 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)
15C748 131999208 €    185,- Beschouwende specialismen | Reumatologische diagnosen (excl reum (poly-)artritis/ excl jicht) | Regulier | Poli 1-2 | Zonder beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
15C756 131999228 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van botspierstelsel
15B131 131999230 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een beschadiging van de meniscus/ (kruis)banden van de knie
15B133 131999234 €    185,- Artrose heup | Licht ambulant | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

15B134 131999237 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B135 131999239 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een uitstulping van de tussenwervelschijf met druk op zenuwbanen (HNP)
15B138 131999246 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de knie
15C989 182199028 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten/symptomen
15E789 199299120 €    185,- 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een letsel
14E489 990027198 €    299,- Consult(en) en/of behandeling door revalidatiearts en/of een of meerdere zorgverleners tot maximaal 4 behandeluren bij revalidatiebehandeling
15E788 199299119 €    299,- Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij letsel
15C741 131999194 €    299,- Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel
15B113 131999195 €    299,- Lesie knie | Dag/ Poli >2 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

15B116 131999202 €    299,- Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij een ziekte van botspierstelsel van de wervelkolom
15B125 131999217 €    299,- Artrose knie | Dag/ Poli >2 | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

15B705 99599002 €    450,- Ov/ niet gespec aand hart/ vaat | Ambulant middel | Hart/Vaat overig en nno
15C265 497990213 €    450,- 3 tot 4 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand of meer dan 2 onderzoeken bij een ziekte van de stofwisseling
15C981 182199019 €    450,- 3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
15E443 990356073 €    450,- Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand en/of 1 dagbehandeling bij een aangeboren afwijking of andere aandoening (bij kind)
15E918 99899119 €    450,- 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel 
15B115 131999198 €    450,- Dagbehandeling(en) en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij slijtage van de heup
15C732 131999164 €    550,- Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelselO.a. mri
15C742 131999196 €    550,- Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij slijtage van gewricht
15C342 69499024 €    550,- Beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij een ziekte van zenuw, zenuwknoop of zenuwwortel
15B094 131999165 €    550,- Lesie knie | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
15B099 131999178 €    550,- Wervelkolom (excl HNP) | Beeldvorming | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma
15C973 182199008 €    685,- Ov symptomatologie | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Zonder KNF | Symptoom algemeenVermoeidheid: 1e consult + insp test, 2e consult, 3e consult + insp test 
15E871 19999064 €    685,- Infectieziekten (excl TBC) | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Infectie overig COFIT: 1e consult + insp test, 2e consult, 3e consult + insp test 
15E762 109999071 €    685,- Bronchopneumonie en andere infecties | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Ademh ond luchtw inf acuut/sarc/interstCOFIT: 1e consult + insp test, 2e consult, 3e consult + insp test 

dr. Kasper Janssen
sportarts = medisch specialist
herstel specialist 

kasperjanssen@desportarts.nl
Telefoon    030-2378144 
Website     www.desportarts.nl
Praktijk     Dublinstraat 2, 3541 CD Utrecht

BIG: 59063986501
Arts AGB: 84025635
Praktijk AGB: 84057771

De gebruikte DBC Declaratiecode is van een medisch specialisme dat verwant is aan de sportgeneeskunde (zoals b.v. orthopedie). Dit heeft te maken met het feit dat sportgeneeskunde nog geen eigen 
verrichtingenlijst heeft. Voor de declaratie van de factuur bij uw verzekeraar maakt dat geen verschil. Betaal altijd eerst zelf de factuur en dien deze daarna in bij uw verzekeraar. DeSportarts heeft een 
'beschikking' van de NZA voor het declareren van uw factuur en is bevoegd medisch specialist. De vergoeding hangt af van uw polis (beperkt, natura of restitutie). Uw verzekeraar kan een korting hanteren 
indien er geen contract is.


