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15A322 60607004 Beademing middels CPAP/ BIPAP bij Een slaapstoornis 942,41€             
15A323 60607005 Beademing middels CPAP/ BIPAP (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis 2.933,25€          
15A324 60607006 Polygrafie (ademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis 1.519,63€          
15A325 60607007 Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis 3.168,85€          
15A327 60607009 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis 871,73€             
15A331 60607013 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een slaapstoornis 1.024,87€          

15A332 60607014 Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis 1.284,03€          
15A333 60607016 Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis 718,02€             

15D575 69899200 Onderzoek ten behoeve van het al dan niet in aanmerking komen voor operatieve behandeling bij Epilepsie of stuip 19.295,81€       
15E690 69899284 Meer dan 50 verpleegdagen teambehandeling uitgebreid bij epilepsie of stuip 59.689,79€       
15E691 69899285 Meer dan 50 verpleegdagen bij epilepsie of stuip 59.960,73€       
15E692 69899286 Tussen 14 en 50 verpleegdagen met teambehandeling uitgebreid bij epilepsie of stuip 35.281,42€       
15E693 69899287 Tussen 14 en 50 verpleegdagen bij epilepsie of stuip 26.670,16€       

15D581 69899206
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek) bij 
Epilepsie of stuip 16.221,21€       

15E694 69899288 Tussen 6 en 13 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip 12.121,73€       

15E696 69899290
Tussen 6 en 13 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek 
bij epilepsie of stuip 10.425,39€       

15E698 69899292
Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met uitgebreide teambehandeling en uitgebreid psychodiagnostisch/klinisch 
neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip 10.390,06€       

15E700 69899294
Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en uitgebreid psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch 
onderzoek bij epilepsie of stuip 7.103,41€          

15E702 69899296
Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met uitgebreide teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie 
of stuip 2.850,79€          

15E704 69899298 Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip 3.793,20€          

15E706 69899300
Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met uitgebreid klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling 
uitgebreid bij epilepsie of stuip 4.240,84€          

15E707 69899301
Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling uitgebreid 
bij ernstige epilepsie of stuip 2.497,39€          

15E708 69899302
Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling bij 
epilepsie of stuip 2.250,00€          

15E709 69899303 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij ernstige epilepsie of stuip bij kind 1.649,21€          
15E710 69899304 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip 1.331,15€          
15E711 69899305 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek uitgebreid bij ernstige epilepsie of stuip 1.001,30€          
15E712 69899306 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek bij epilepsie of stuip 553,66€             

15E383 69899230 Onderzoek ten behoeve van het al dan niet in aanmerking komen voor operatieve behandeling bij Epilepsie of stuip 19.295,81€       
15E667 69899261 Meer dan 50 verpleegdagen met teambehandeling uitgebreid bij epilepsie of stuip bij kind 79.350,79€       
15E668 69899262 Meer dan 50 verpleegdagen bij epilepsie of stuip bij kind 71.222,52€       
15E669 69899263 Tussen 14 en 50 verpleegdagen teambehandeling uitgebreid bij epilepsie of stuip bij kind 40.193,71€       
15E670 69899264 Tussen 14 en 50 verpleegdagen bij epilepsie of stuip bij kind 26.623,03€       

15E389 69899236
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek) bij 
Epilepsie of stuip 16.609,95€       

15E671 69899265
Tussen 6 en 13 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip 
bij kind 13.959,42€       

15E673 69899267
Tussen 6 en 13 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch onderzoek 
bij epilepsie of stuip bij kind 10.225,13€       

15E675 69899269
Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met uitgebreide teambehandeling en uitgebreid psychodiagnostisch/klinisch 
neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind 11.238,22€       

15E677 69899271
Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en uitgebreid psychodiagnostisch/klinisch neurofysiologisch 
onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind 7.091,63€          

15E679 69899273
Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met uitgebreide teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie 
of stuip bij kind 6.714,66€          

15E681 69899275
Maximaal 5 verpleegdagen met observatie en met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij 
kind 3.804,98€          

15E683 69899277
Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met uitgebreid klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling 
uitgebreid bij epilepsie of stuip bij kind 4.676,71€          

15E684 69899278
Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling uitgebreid 
bij ernstige epilepsie of stuip bij kind 2.485,61€          

15E685 69899279
Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch- en psychologisch onderzoek en teambehandeling bij 
epilepsie of stuip bij kind 2.308,90€          

15E686 69899280 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij ernstige epilepsie of stuip bij kind 2.014,40€          

15E687 69899281 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kind 1.778,80€          
15E688 69899282 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek bij ernstige epilepsie of stuip bij kind 989,52€             
15E689 69899283 Dagbehandeling en/of polikliniekbezoek bij epilepsie of stuip bij kind 718,59€             
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