
 

Jaar Zorgproduct Omschrijving Aantal verzekerden Aantal declaraties Kosten

2013 099699010 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aderverkalking 28 33 18.645          

2013 099499020 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een schade aan het hart als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 12 12 31.160          

2013 099999018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)17 18 50.151          

2013 099499017 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij pijn op de borst 132 144 184.556         

2013 099599002 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel 32 35 14.401          

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

2013 099499026 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 68 92 169.202         

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

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

2013 099699012 Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij aderverkalking 24 24 20.843          

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

2013 099599004 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 29 29 11.860          

2013 099999026 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 28 31 199.357         

2013 099999036 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting (CVA) en/of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 22 22 13.339          

2013 099999037 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 53 53 9.390            

2013 099699011 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij aderverkalking 14 15 6.241            

2013 099499028 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een schade aan het hart als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 10 11 61.342          

2013 099499015 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart140 150 80.706          

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

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

2013 099999017 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 62 62 145.494         

2013 099499019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 106 111 21.867          

2013 219799012 Hartrevalidatie (Fysiotherapieprogramma) 34 36 23.478          

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

2013 099699029 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een vernauwing of afsluiting van slagader 34 38 18.085          

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

2014 099699012 Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij aderverkalking 27 28 25.397          

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

2014 099699029 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een vernauwing of afsluiting van slagader 20 21 9.561            

2014 099999018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)9 9 25.130          

2014 099499019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 91 93 18.219          

2014 099599002 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel 38 43 17.678          

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

2014 099499028 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een schade aan het hart als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 14 14 79.178          

2014 099499020 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een schade aan het hart als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 15 15 40.190          

2014 099499015 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart142 155 85.270          

2014 099499026 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 69 84 153.129         

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

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

2014 099999037 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 37 38 6.974            

2014 099999036 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting (CVA) en/of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 39 39 23.421          

2014 099999026 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 13 13 84.803          

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

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

2014 099699011 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij aderverkalking 9 9 3.935            

2014 099599004 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 29 29 11.421          

2014 099999017 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 48 50 119.082         

2014 099499017 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij pijn op de borst 91 102 136.011         

2014 099699010 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aderverkalking 28 29 17.269          

2015 099999018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)7 7 19.311          

2015 099499019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 99 110 20.059          

2015 099499020 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een schade aan het hart als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 16 17 45.542          

2015 099999026 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 19 20 130.446         

2015 099999036 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting (CVA) en/of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 44 45 27.245          

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

2015 099499028 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een schade aan het hart als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 20 20 114.385         

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

2015 099699029 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een vernauwing of afsluiting van slagader 16 16 7.286            

2015 099599004 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 44 47 18.409          

2015 099999037 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 56 60 10.000          

2015 099499015 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart106 115 60.846          

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

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 099599002 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel 42 48 19.823          

2015 099699012 Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij aderverkalking 15 16 14.476          

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

2015 099999017 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 72 75 178.013         

2015 099499017 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij pijn op de borst 129 138 183.314         

2015 099699010 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aderverkalking 23 26 14.368          

2015 099699011 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij aderverkalking 4 6 2.406            

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

2015 099499026 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 41 49 88.947          

2016 099499017 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij pijn op de borst 129 133 179.567         

2016 099599004 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij verdenking hartziekte 110 115 45.091          

2016 099999018 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)19 21 58.838          

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

2016 099699012 Onderzoek in het vatenlaboratorium, inclusief beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI) bij aderverkalking 7 7 6.345            

2016 099499020 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een schade aan het hart als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 16 19 52.824          

2016 099599002 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een ziekte van het hart en/of vaatstelsel 101 111 46.398          

2016 099699010 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij aderverkalking 12 15 8.778            

2016 099999017 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 47 47 113.695         

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

2016 099499019 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 108 127 22.939          

2016 099499028 6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een schade aan het hart als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer 6 6 35.502          

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

2016 099699029 Onderzoek(en) en/of behandeling(en) bij een vernauwing of afsluiting van slagader 34 36 16.559          

2016 099699011 Onderzoek in het vatenlaboratorium bij aderverkalking 9 9 3.545            

2016 099999037 1 of 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand tijdens vervolgcontact bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 63 67 10.994          

2016 099499015 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij cardiologie bij een geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart143 162 85.003          

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

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

2016 099499026 Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij onvoldoende bloedtoevoer naar het hart 49 54 97.556          

2016 099999026 Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 19 21 137.647         

2016 099999036 Diagnostiek/ ingreep en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken/ consultaties op afstand bij een afsluiting (CVA) en/of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte) 61 61 37.754          

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            


