
Jaar Zorgproduct Omschrijving Aantal verzekerden Aantal declaraties Kosten

2013 099499022 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 58 60 13.591       

2013 099899066 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 50 55 13.123       

2013 219699019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 99 107 19.942       

2013 099899045 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 89 97 54.867       

2013 099499019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart106 111 21.867       

2013 219699014 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking en/of ingreep 74 92 35.919       

2013 099499016 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 176 184 85.190       

2013 099599011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 24 24 4.499         

2013 099899085 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart 28 29 5.288         

2013 090301007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk 13 14 2.547         

2013 099899072 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 135 141 27.335       

2013 219699009 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 23 27 48.314       

2013 099899091 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep 39 42 7.298         

2013 219699006 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct 20 21 9.719         

2013 990003010 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de cardioloog 133 146 14.025       

2013 099899088 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen en/of andere hartaandoening 46 54 23.015       

2013 099599007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart of vaatstelsel 45 45 8.770         

2013 219699008 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 96 107 48.757       

2014 219699014 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking en/of ingreep 87 107 41.500       

2014 099899072 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 132 139 27.407       

2014 099599011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 7 7 1.372         

2014 099899066 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 59 63 15.052       

2014 099899045 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 98 103 59.724       

2014 099499019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart91 93 18.219       

2014 099499016 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 194 208 97.661       

2014 099899085 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart 34 35 6.568         

2014 099899091 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep 31 34 5.851         

2014 090301007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk 9 9 1.590         

2014 219699009 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 29 35 63.354       

2014 219699006 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct 17 18 8.082         

2014 219699008 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 111 122 54.188       

2014 099599007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart of vaatstelsel 29 29 5.704         

2014 099899088 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen en/of andere hartaandoening 57 63 26.904       

2014 990003010 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de cardioloog 93 99 9.663         

2014 099499022 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 76 77 18.300       

2014 219699019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 101 111 20.891       

2015 099499016 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 244 250 118.863     

2015 219699009 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 22 25 44.866       

2015 099899085 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart 39 40 7.214         

2015 099899045 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 63 72 35.492       

2015 099499019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart99 110 20.059       

2015 219699014 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking en/of ingreep 91 124 35.887       

2015 090301007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk 11 11 1.875         

2015 099599011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 17 18 3.627         

2015 099899066 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 69 79 16.640       

2015 219699019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 114 124 21.746       

2015 099899091 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep 49 53 8.779         

2015 099499022 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 108 109 24.546       

2015 990003010 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de cardioloog 100 109 11.032       

2015 099599007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart of vaatstelsel 42 43 8.074         

2015 099899088 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen en/of andere hartaandoening 63 71 29.752       

2015 099899072 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 167 185 33.825       

2015 219699006 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct 12 13 5.482         

2015 219699008 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 107 127 49.999       

2016 219699014 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartafwijking en/of ingreep 126 187 55.401       

2016 099499016 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 338 371 176.633     

2016 219699009 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 20 24 42.629       

2016 099899085 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een impuls of geleidingsstoornis van het hart 39 39 7.289         

2016 099899091 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afwijking aan de hartklep 51 55 9.140         

2016 099499019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart108 127 22.939       

2016 099899045 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 87 115 55.299       

2016 099899072 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hart 211 246 43.808       

2016 219699008 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 156 187 71.802       

2016 099899066 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij chronisch hartfalen 62 77 16.039       

2016 090301007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij een hoge bloeddruk 14 18 3.063         

2016 099499022 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij pijn op de borst 136 148 33.858       

2016 219699006 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartinfarct 21 25 10.348       

2016 099899088 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een cardioloog bij hartfalen en/of andere hartaandoening 42 50 21.246       

2016 099599007 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart of vaatstelsel 55 58 11.518       

2016 990003010 Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de cardioloog 90 93 9.498         

2016 099599011 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 21 21 4.384         

2016 219699019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij de nazorg na hartoperatie/ dotteren 163 196 32.779       


