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Code Omschrijving Tarief

1001 Volledige verloskundige zorg, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 1.317,71€           

1011 Volledige verloskundige zorg, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 1.620,79€           

1101 Volledige prenatale zorg, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 487,55€               

1102 Volledige natale zorg, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 533,67€               

1103 Volledige postnatale zorg, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 296,49€               

1111 Volledige prenatale zorg, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 599,69€               

1112 Volledige natale zorg, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 656,42€               

1113 Volledige postnatale zorg, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 364,68€               

1201 Prenatale zorg in de periode van 0 t/m 14 weken, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 165,77€               

1203 Prenatale zorg in de periode na 29 weken doch vóór de bevalling, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 560,69€               

1204 Prenatale zorg in de periode van 15 t/m 29 weken, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 248,65€               

1211 Prenatale zorg in de periode van 0 t/m 14 weken, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 203,90€               

1213 Prenatale zorg in de periode na 29 weken doch vóór de bevalling, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 689,65€               

1214 Prenatale zorg in de periode van 15 t/m 29 weken, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 305,84€               

1301 In de periode van 0 t/m 14 weken, eerste zorgaanbieder, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 82,88€                 

1302 In de periode van 15 t/m 29 weken, eerste zorgaanbieder, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 248,65€               

1303 In de periode na 29 weken doch vóór de bevalling, eerste zorgaanbieder, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 351,04€               

1311 In de periode van 0 t/m 14 weken, eerste zorgaanbieder, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 101,94€               

1312 In de periode van 15 t/m 29 weken, eerste zorgaanbieder, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 305,84€               

1313 In de periode na 29 weken doch vóór de bevalling, eerste zorgaanbieder, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 431,78€               

1351 In de periode van 0 t/m 14 weken, tweede zorgaanbieder, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 487,55€               

1352 In de periode van 15 t/m 29 weken, tweede zorgaanbieder, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 321,78€               
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1353 In de periode na 29 weken doch vóór de bevalling, tweede zorgaanbieder, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 219,40€               

1361 In de periode van 0 t/m 14 weken, tweede zorgaanbieder, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 599,69€               

1362 In de periode van 15 t/m 29 weken, tweede zorgaanbieder, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 395,79€               

1363 In de periode na 29 weken doch vóór de bevalling, tweede zorgaanbieder, verzekerden woonachtig in achterstandswijken 269,86€               

1401 Het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar hoofdligging 91,20€                 

1602 Termijnecho om vast te stellen hoe lang iemand zwanger is 39,22€                 

1603 Specifieke diagnose echo: groeistagnatie 32,69€                 

1604 Specifieke diagnose echo: bloedverlies 32,69€                 

1605 Specifieke diagnose echo: uitwendige versie bij stuitligging 32,69€                 

1606 Specifieke diagnose echo: ligging 32,69€                 

1607 Specifieke diagnose echo: placentacontrole 32,69€                 

1610 Prenatale screening: counseling 55,25€                 

1612 Prenatale screening Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO) (echo rond 20 weken zwangerschap) bij 

eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap

132,90€               

1622 Prenatale screening Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO) (echo rond 20 weken zwangerschap) bij elk 

volgend kind van een meerlingenzwangerschap

132,90€               

1703 Toeslag 1e lijns geboortecentrum 480,27€               

1705 Module geboortecentrum Doorverwezen bevalling 240,14€               

1706 Bevalling in een geboortecentrum op sociale indicatie of medische indicatie 480,27€               

1714 Toeslag 1e lijns geboortecentrum met beschikbaarheid lachgas 860,42€               

1719 Plaatsen/verwijderen van een spiraal (IUD) 54,93€                 

1721 Specifieke diagnose echo: verminderde vitaliteit 32,69€                 

* Codes die niet in deze lijst voorkomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding.


