
Verloskunde 2017

Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis 

(Wmg-tarief)

Vergoeding Naturapolis 

(75% van het gemiddelde 

tarief waarvoor wij deze zorg 

hebben ingekocht bij door 

ons gecontracteerde 

zorgverleners)

1001 Volledige verloskundige zorg € 1.310,75 € 983,06

1011 Volledige verloskundige zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 1.612,23 € 1.209,17

1101 Volledige prenatale zorg € 487,05 € 365,29

1102 Volledige natale zorg € 529,52 € 397,14

1103 Volledige postnatale zorg € 294,18 € 220,64

1111 Volledige prenatale zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 599,08 € 449,31

1112 Volledige natale zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 651,31 € 488,48

1113 Volledige postnatale zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 361,84 € 271,38

1201 Prenatale zorg 0 t/m 14 weken € 167,77 € 125,83

1203 Prenatale zorg van 0 tot na 29 weken, doch voor de bevalling € 559,62 € 419,72

1204 Prenatale zorg van 15 t/m 29 weken € 250,01 € 187,51

1211 Prenatale zorg 0 t/m 14 weken, woonachtig in achterstandswijk € 206,36 € 154,77

1213 Prenatale zorg na 29 weken, voor de bevalling, achterstandswijk € 688,33 € 516,25

1214 Prenatale zorg van 15 t/m 29 weken, achterstandswijk € 307,52 € 230,64

1301 Prenatale zorg 1e verloskundige, periode 0 t/m 14 weken € 85,53 € 64,15

1302 Prenatale zorg 1e verloskundige, periode 15 t/m 29 weken € 250,01 € 187,51

1303 Prenatale zorg 1e verlosk. periode na 29 weken, voor bevalling € 351,60 € 263,70

1311 Periode 0 t/m 14 weken 1e verloskundige, achterstandswijk € 105,21 € 78,91

1312 Periode 15 t/m 29 weken, 1e verloskundige, achterstandwijk € 307,52 € 230,64

1313 Periode na 29 weken, voor bevalling 1e verlosk, achterstandswijk € 432,47 € 324,35

1351 Prenatale zorg 2e verloskundige, periode 0 t/m 14 weken € 483,67 € 362,75

1352 Prenatale zorg 2e verloskundige, periode 15 t/m 29 weken € 319,28 € 239,46

1353 Prenatale zorg 2e verlosk. periode na 29 weken, voor bevalling € 217,69 € 163,27

1361 Periode 0 t/m 14 weken, 2e verloskundige, achterstandswijk € 595,02 € 446,27

1362 Periode 15 t/m 29 weken, 2e verloskundige, achterstandswijk € 392,72 € 294,54

1363 Periode na 29 weken voor bevalling, 2e verlosk, achterstandswijk € 267,76 € 200,82

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg



Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis 

(Wmg-tarief)

Vergoeding Naturapolis 

(75% van het gemiddelde 

tarief waarvoor wij deze zorg 

hebben ingekocht bij door 

ons gecontracteerde 

zorgverleners)

1401 Uitwendige versie bij stuitligging € 89,86 € 67,40

1602 Algemene termijnen echo € 43,77 € 32,83

1603 Specifieke diagnose echo: groeistagnatie (max 2 echo's) € 36,48 € 27,36

1604 Specifieke diagnose echo: bloedverlies (maximaal 2 echo's) € 36,48 € 27,36

1605 Specifieke diagnose echo: uitwendige versie (max 2 echo's) € 36,48 € 27,36

1606 Specifieke diagnose echo: ligging (max 1 echo) € 36,48 € 27,36

1607 Specifieke diagnose echo: plancentacontrole (max 1 echo) € 36,48 € 27,36

1610 Prenatale screening, counseling € 43,62 € 32,72

1612 Prenatale screening, SEO € 164,92 € 123,69

1622 SEO bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 146,67 € 110,00

1625 NT-meting med.ind. bij 1lingen en bij het 1e kind vn meerlingzwa € 167,87 € 125,90

1627 NT-meting med.ind. bij elk volgend kind van een meerlingzwangers € 102,24 € 76,68

1703 Module geboortecentrum € 549,31 € 411,98

1706 Bevalling in een geboortecentrum op sociale indicatie € 549,31 € 411,98

1707 Verblijf geboortecentrum (liguur) € 46,65 € 34,99

1714 Bevalling met lachgassedatie ineen geboortecentrum € 984,09 € 738,07

1717 preconseptie consult korter dan 20 minuten € 27,63 € 20,72

1718 preconceptieconsult 20 minuten en langer € 55,27 € 41,45

196209 Module geboortecentrum Doorverwezen bevalling € 549,31 € 411,98

196217 Verblijf geboortecentrum (liguur) € 46,65 € 34,99

196201 Uurtarief kraamzorg € 46,65 € 34,99

196202 Inschrijving € 43,27 € 32,45

196203 Intake bij client thuis € 64,89 € 48,67

196204 Partusassistentie € 86,54 € 64,91

196205 Intake telefonisch € 21,65 € 16,24

196206 Uur partusassistentie € 46,65 € 34,99

196207 Module Geboortecentrum € 549,31 € 411,98

196216 Bevalling in een geboortecentrum op sociale indicatie € 549,31 € 411,98

196228 Bevalling met lachgassedatie ineen geboortecentrum € 984,09 € 738,07

Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of 

aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een 

eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt.
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(Wmg-tarief)

Vergoeding Naturapolis 

(75% van het gemiddelde 

tarief waarvoor wij deze zorg 

hebben ingekocht bij door 

ons gecontracteerde 

zorgverleners)

Deze tarieflijst is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Klopt er iets niet in de lijst? Geef het dan aan ons door zodat wij de fout kunnen herstellen. Wij 

zijn niet aansprakelijk voor de fouten. Aan de inhoud van deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.


