TARIEFBESCHIKKING

Nummer

Datum ingang

Datum beschikking

Datum verzending

5700-1900-10-3

1 juli 2010

30 juni 2010

30 juni 2010

Volgnr.

Geldig tot

Behandeld door

25

directie Zorgmarkten Cure

De Nederlandse Zorgautoriteit
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg
op basis van de beleidsregels:
voor zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals verloskundigen die bieden
en gelet op:
Wmg-artikel 35 jo.
art. 52 lid 5
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals verloskundigen die bieden en
zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 Wmg
aan:
alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden
prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarief (in euro’s):
maximaal de bedragen, vermeld achter de desbetreffende prestaties, zoals omschreven in
de bij de tariefbeschikking 5700-1900-10-2 gevoegde tarievenlijst, in rekening kunnen
worden gebracht. Deze vastgestelde maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar
exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder. Bij contante betaling mag
het eindbedrag worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5 eurocent.
De geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking 5700-1900-10-1 van
23 november 2009 wordt met de afgifte van deze tariefbeschikking beperkt tot en met
30 juni 2010.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

drs. M.S. Mulder
directeur Zorgmarkten Cure

zie bijgevoegde toelichting

TOELICHTING
bij tariefbeschikking

1.
Werkingssfeer
Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die
•
krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en
•
in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en
•
krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens
enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft
op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de
Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, gelijkgesteld met
een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.
2.
Bezwaar/Beroep
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto artikel 7:1 lid 1
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na
de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet
via e-mail), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes,
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u:
Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend
worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit
bij te voegen.

TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE
Bijlage 1 bij tariefbeschikking
5700-1900-10-3 van 30 juni 2010

DE MAXIMUMTARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE
ZORG LEVEREN ZOALS VERLOSKUNDIGEN DIE BIEDEN IN REKENING KUNNEN
WORDEN GEBRACHT VOOR PRESTATIES MET INGANG VAN 1 JULI 2010

Omschrijving

Tarief

A. Volledige verloskundige zorg
- Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken
- Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *
- ZRA verzekerden in de centrale opvang

€ 983,95
€ 1.210,25
€ 1.210.25

B. Deelprestaties verloskundige zorg
• volledige prenatale zorg
Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken
Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *
RZA-verzekerden in de centrale opvang
• volledige natale zorg
Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken
Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *
RZA-verzekerden in de centrale opvang
• volledige postnatale zorg
Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken
Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *
RZA-Verzekerden in de centrale opvang

€
€
€

365,97
450,14
450,14

€
€
€

397,27
488,64
488,64

€
€
€

220,71
271,47
271,47

C. Deelprestaties prenatale zorg bij spontane abortus of verwijzing van de
cliënt/patiënt naar de tweede lijn
• prenatale zorg van 0 tot en met 14 weken
€ 126,42
Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken
Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *
€ 155,50
RZA-verzekerden in de centrale opvang
€ 155,50
• prenatale zorg van 15 tot en met 29 weken
Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken
€ 188,12
Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *
€ 231,39
RZA-verzekerden in de centrale opvang
€ 231,39
• prenatale zorg na 29 weken doch vóór de bevalling
Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken
€ 420,40
Verzekerden woonachtig in achterstandswijken *
€ 517,09
RZA-verzekerden in de centrale opvang
€ 517,09
D. Deelprestaties prenatale zorg in geval van overgaan van de cliënt/patiënt
van een zorgaanbieder naar een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld in verband
met verhuizing) indien de overdracht plaatsvindt tijdens de zwangerschap:
eerste
zorgaanbieder

• in de periode van 0 tot en met 14 weken
Verzekerden niet woonachtig in achterstanden
€
Verzekerden woonachtig in achterstandswijken * €
RZA-verzekerden in de centrale opvang
€

tweede
zorgaanbieder

64,72
79,61
79,61

€
€
€

362,94
446,42
446,42

• in de periode van 15 tot en met 29 weken
Verzekerden niet woonachtig in achterstanden
€ 188,12
Verzekerden woonachtig in achterstandswijken * € 231,39
RZA-verzekerden in de centrale opvang
€ 231,39

€
€
€

239,54
294,63
294,63
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eerste
zorgaanbieder

tweede
zorgaanbieder

• in de periode na 29 weken doch vóór de bevalling
Verzekerden niet woonachtig in achterstanden
€ 264,34
Verzekerden woonachtig in achterstandswijken * € 325,14
RZA-verzekerden in de centrale opvang
€ 325,14

€
€
€

163,32
200,89
200,89

E1. Algemene termijnen echo

€ 36,35

Het maximum abonnementstarief voor een algemene termijnen echoscopisch onderzoek
in de eerste lijn (één of meerdere echo's en inclusief eventuele niet-geïndiceerde echo's)
kan per zwangerschap maar éénmaal in rekening worden gebracht. Het echoscopisch
onderzoek wordt persoonlijk gedaan door een zorgaanbieder, ingeschreven in een door
de KNOV en ZN aangewezen register.
E2. Specifieke diagnose echo

€ 30,29

Het maximum verrichtingentarief voor een specifieke diagnose echo kan per
zwangerschap alleen voor de volgende diagnoses in rekening worden gebracht:
groeistagnatie
bloedverlies
uitwendige versie bij stuitligging
ligging
placentacontrole
De indicatie voor de specifieke diagnose echo moet worden aangetekend op de medische
kaart. De specifieke diagnose echo wordt gedaan door een zorgaanbieder, ingeschreven
in een door de KNOV en ZN aangewezen register.
F. Uitwendige versie bij stuitligging

€

67,41

Het maximumtarief voor een uitwendige versie bij stuitligging kan alleen in rekening
worden gebracht door een zorgaanbieder die is opgenomen in een specifiek door de
KNOV en ZN aangewezen versieregister en daarmee voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen
(opleiding én minimum aantal versies). Uitgangspunten voor een uitwendige versie bij
stuitligging zijn:
eenduidige en sluitende afspraken met de tweede lijn over verwijzing en
consultatie bij eventuele complicaties en directe verwijzing naar de tweede lijn bij
complicaties;
informed consent (in overleg met de patiënt);
registratie van de uitgevoerde versies en de resultaten daarvan.
G. Prenatale screening
• counseling
• NT-meting
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap
• Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

€

37,67

€ 147,20
€ 91,27
€ 147,56
€ 129,65
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Declaratie van de prestaties counseling of NT-meting of SEO is alleen mogelijk indien de
zorgaanbieder, die geneeskundige zorg levert zoals verloskundigen die bieden, een
samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor Prenatale Screening
en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de Coördinatiecommissie
Prenatale Screening zijn vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen.
H. Aanvullende bepalingen
1)

Alle tarieven zijn inbegrepen de kosten van alle geneesmiddelen die de
verloskundige op medische indicatie mag toedienen.

2)

De prestaties en tarieven voor verzekerden woonachtig in achterstandswijken
(onder paragraaf A, B, C en D weergegeven met *), betreffen de wijken met
postcodes zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze tariefbeschikking.

3)

Bovenop de maximumtarieven voor de verschillende (deel)prestaties
verloskundige zorg zoals beschreven onder paragraaf A, B, C en D, kan een
toeslag overeengekomen worden van maximaal 40% van de vermelde tarieven,
indien sprake is van aanvullende maatregelen of werkzaamheden vanuit de
eerste lijn als gevolg van structureel verminderde beschikbaarheid of
bereikbaarheid van de tweede lijn. Deze toeslag kan enkel in rekening worden
gebracht indien aan alle van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
•
De toeslag op de reguliere tarieven dient ter dekking van aanvullende
maatregelen of werkzaamheden vanuit de eerste lijn, die veroorzaakt
worden door een structureel verminderde beschikbaarheid of
bereikbaarheid van de tweede lijn.
•
De toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien voor een
aanzienlijk deel van de populatie van de betreffende verloskundige
praktijk de structureel verminderde beschikbaarheid of bereikbaarheid
van de tweede lijn geldt.
•
De aanvullende maatregelen en/of werkzaamheden zijn erop gericht om
de verloskundige activiteiten zo lang mogelijk vanuit de eerste lijn uit te
voeren, daar waar het alternatief enkel vroegtijdige overdracht aan de
tweede lijn is.
•
De toeslag kan enkel in rekening worden gebracht indien de zorgverlener
met de zorgverzekeraar van de cliënt hiertoe een overeenkomst heeft. In
deze overeenkomst worden zowel de aanvullende eerstelijns
verloskundige maatregelen en/of werkzaamheden als de hoogte van de in
rekening te brengen toeslag vastgelegd.

4)

In de periode van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010 kan, onder dezelfde
voorwaarden zoals hierboven onder H3 vermeld, bovenop de maximumtarieven
een toeslag overeengekomen worden van maximaal 80% van de vermelde
tarieven voor de verschillende (deel)prestaties verloskundige zorg (zoals
beschreven onder paragraaf A, B, C en D. Hiermee wordt de mogelijkheid
geboden voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de maximale tariefopslag
van 40%, zoals beschreven onder H3, met materieel terugwerkende kracht tot
1 januari 2010 in de tarieven vanaf 1 juli 2010 tot en met 31 december 2010
overeen te komen.
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Bijlage 2 bij tariefbeschikking
5700-1900-10-3 van 30 juni 2010

De achterstandswijken betreffen de navolgende wijken met postcode.
GEMEENTE

5-POSITIE POSTCODE

AMSTERDAM

1013
1014
1021
1022
1031
1032
1052
1053
1055
1056
1057
1061
1063
1064
1067
1069
1073
1074
1091
1092
1093
1094
1095

A,C,N,P,R,S,T,V,W,X,Z
D
B,C,E,G,H,L,N,P,R,T,V
A,B,C,W,X
A,B,C,D,E,G,J,T,V,X
A,B,C,E,G,H,J,V,X,Z
R
A,B,C,E,G,H,J,K,M,N,P,R,S,T,V
D,E,G,H,J,K,M,N,P,R,T,V,W,X,Z
A,C,D,E,G,H,J,K,L,N,R,S,T,V,W,X
A,B,C,D,E,G,H,J,K,P,R,S,T,V,W,X,Z
B,C,D,E,G,H,J
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,S,T,V,X,Z
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,X,Z
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,X,Z
A,B,C,D,H,J,K,R,S,T,X,Z
H,J,K,N,P,R
G,H,J,S,T
A,B,D,G,H,J,K,L,M,N,P,V,W,X,Z
A,B,C,E,G,H,J,K,L,M,S,T,V,X
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,R,S,T,V,W,X,Z
A,B,C,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,X,Z
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,R,S,T,V,W,X,Z

AMSTERDAM
ZUIDOOST

1102 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

ALMERE

1314 N,R,T

ZAANSTAD

1504 A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,N

HOORN

1622 B,N,Z
1628 N,P

DEN HELDER

1784 C,D,E,G,W

ALKMAAR

1813 E,J,L

HAARLEM

2033 E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

LEIDSCHENDAMVOORBURG

2263 A,B,C,E,H,J,V,X

LEIDEN

2312 D,E,G,H,R,V,X
2316 C,E,G,H,J,K,N,P,R,S,T
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GEMEENTE
'S GRAVENHAGE

DELFT

5-POSITIE POSTCODE
2512
2515
2516
2521
2522
2524
2525
2526
2531
2532
2533
2541
2542
2544
2545
2571
2572

J,P,R,S,T
A,B,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,X
E,G,H,J,K,L,P,R,S,T,V,W,X,Z
A,B,C,D,E,S,T,V,W,X,Z
B,C,R
H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,X
A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X
G,H,J,K,N,P,R
A,B,E,R,S,T,V,X
A,B,C,E,G,H,J,K,L,T,V,X
A,B,C,D,E,G,H,J,P,R,S,T,V,X
A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,T,V,W,X
B,G,H,J,K,M,R,S,T,V,W
H,N,P
G,H,N,P,R,S,T,V,W,X
A,B,C,E,G,H,J,N,P,R,S,T,V,X

2612 J,N,R
2613 H,J,M
2624 E,G,R,S
2625 T,Z,V,X

GOUDA

2806 K,L,M,N

CAPELLE A/D IJSSEL

2905 T

ROTTERDAM

3014
3015
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3061
3071
3072
3073
3074
3081
3083
3084
3086

SCHIEDAM

3112 K,N,Z
3118 A,B,E,G,K,R,S,T,V,X
3119 A,D,E,G,M,P,R,S,T

VLAARDINGEN
DORDRECHT

3135
3313
3314
3317

ZWIJNDRECHT

3331 GC,GL,GM,GW,GX,HJ,HN,S,T

A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,X,Z
B,C,E,G,X
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z
A,B,C,D,E,G,H,L,M,N,P,R,S,T,V,X,Z
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,P,R,S,T,V,X,Z
A,B,C,E,N,P,R,S,T,V,X
A,B,C,E,G,H,N,P,R,S,T,V,X
A,B,C,E,G,H,R,S,T,V,X
A,B,C,E,G,H,J,K,P,R,S,T,V,X
P,R
C,N
A,B,C,E,N,P,R,S,T,V,W,X,Z
A,B,C,E,G,H,P,R,S,T,V,X
A,B,C,E,G,H,J,R,S,T,V,X
A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,X,W,Z
A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z
B,C,E,G,H,R,S,T
B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,Z
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S,T,V,W,X,Z
A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,X,Z
E
P,R
A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T,V,W,X,Z

E,L,R,S,T,V
X
G,K,L,N,P,R,S,Z
A,B,E,K,L,R,S,T,V,W,X
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UTRECHT

3515
3523
3525
3527
3531
3552
3554
3555
3561
3562
3564
3582

C,E,V
H,J,V
A,C,E,G,X
A,B,C,E,G,H,R,S,T
B,D,P
A,B,C,E,G,H,R,S,T,V
A,J
J,X
A,B,C,E,P,R,S,T
A,B,C,G,H,M,R
A,B,C,E,P,R
C,P,R

AMERSFOORT

3813 G,V
3814 AL,AM,AP,AR,AS,AT,AV,AW,B,PA,PB,PG,PH,PJ,PN,P,R,S,T
3816 H,J

VLISSINGEN

4382 E,G,H,J,K

ROOSENDAAL

4702 L,N,P,R,S,W

BREDA

4811 K,L,S,T
4827 A,B,C,E,G,H,J,K,L,N,P

TILBURG

5011 G,J,M,N,P,R
5018 A,B
5021 K,P,R,S,T,V,W,X
5042 G

'S HERTOGENBOSCH

EINDHOVEN

5213 R,S,T
5215 X
5231 D
5612 C,G,K,L
5621 A,B,C,E,G,H,J
5631 KB
5642 D,K,L,M
5645 B,C,M,N
5654 B,C,D,G

HELMOND

5701 A,B,D,G,H,J,K,L,X,Z
5701 AV,AW,AZ,BA,BC,BD,BE,BG,GX,GZ,HA,JA,JB,JE,JR,JS,JT,JZ
KT,KW,MA,MB,MC,ME,MG,MJ

ROERMOND

6043 A,B,C,E,G,T,V
6044 P,R,S
6045 C,E,V,W,X

MAASTRICHT

6214 A,B,D,P,R,S,T,V,X

HEERLEN

6222 B,C,E
6414 RT,RV,RW,RX,RZ,SB,SC,SE,SG,SH,SJ,SL
6416 C,S,T,V

NIJMEGEN

EDE

6531 A,B,C,D,E,G,H,X,Z
6532 R,T,V
6542 H,J,K,L,M,N,P,T,V,W,X,Z
6714 E,G,H
6717 D,G

ARNHEM

6822
6826
6828
6832
6833
6834
6841

B,C,D
A,B,C,D,E,G
KC,PL,PM,PN,PZ,ZR,ZS,ZT,ZV,ZW,ZX,ZZ
B,C,D,E,H,J
D,E,G,H,J,K
A,B,C
A,B,C,D,E,G
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DEVENTER

7413 B,P,R,S,T,V
7415 V,X,Z
7417 A,B,C,D,T,V,W,X,Z

ENSCHEDE

7513 D,E,G,J,X,Z
7514
7543
7544
7545

E,X,Z
B,E,V,W
G,H,J,K,L,M,W,X,Z
D,S,T,V

7601
7604
7605
7606
8031

A,B,C,V,X
V,X
A,B,C,E
A,E,G,S,T,V,X
B,E,P

LEEUWARDEN

8911
8911
8915
8917
8918
8921
8923
8924
8937

JR,JS,JT,JV,JW,JX,JZ,LN,LP,LR,LS,LT,LV,LW,LX,LZ
K,L
A,B,C
A,D
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,M
H,J,KA,KB,KC,KD,KL
B,C,E,G
A,B,C,E,G,H,J
A,B

ASSEN

9406 J,K,M,L,N

STADSKANAAL

9501 S,T

HOOGEZANDSAPPEMEER

9602 A,B,D,P,R,S,T,V,X
9603 H

GRONINGEN

9711 R,S,T,V,X

ALMELO

ZWOLLE

9712 C,D,E,G,H,J,K
9713
9715
9716
9727
9741
9742
9743

B,K,M,N,P,R,S,T,V
A,B,C,D,E,G,H,J,K,L,N,P,R,S,T
A,B,C,E,G,H,J
BC,BB,AV,AX
A,B,C,E,G,H,J,K,L,M,N,P
A,N,P,R,S,T,V,X
C,E,H,J,K,L,N,P

