
Bijlage: Tarieven 2020
Geldig van 1 april 2020 tot 1 juli 2020 

1.    De Zorgaanbieder levert aan verzekerden van de Zorgverzekeraar de prestaties zoals omschreven in de  
Overeenkomst Kraamzorg 2020.  

2.    De Zorgverzekeraar zal de Zorgaanbieder, terzake de geleverde prestaties, honoreren volgens de onderstaande 
tarieven. Hierbij zal de Zorgverzekeraar de voorwaarden genoemd in de relevante NZa-beleidsregels  
(zie www.nza.nl), de geldende verzekeringsvoorwaarden en deze Overeenkomst Kraamzorg 2020 in acht nemen.

3.    De Zorgverzekeraar zal de wettelijke eigen bijdrage per uur kraamzorg uit de Zorgverzekering innen bij alle 
verzekerden vallend onder deze Overeenkomst Kraamzorg 2020. 

4.   Dit geldt voor cliënten wiens kraamzorg is gestart op of na 1 april en vóór 1 juli (en in juli wordt afgerond).

Tarieven voor Zorgaanbieders werkzaam met minder dan 80% zelfstandige kraamverzorgenden (niet in loondienst)
Prestatie Prestatiecode 

niet-achterstandswijk
Tarief niet-achter-
standswijk

Prestatiecode 
achterstandswijk

Tarief 
achterstandswijk 1

Kraamzorg uur eerste 24 uur 196201 € 55,66 per uur 196210 € 55,66 per uur

Kraamzorg uur vanaf 25e uur 196201 € 50,60 per uur 196210 € 55,66 per uur

Partusassistentie uur 196206 € 50,60 per uur 196215 € 55,66 per uur

Nevenverrichtingen:

Inschrijfkosten 196202 € 10,00 196211 € 10,00

Intake thuis 196203 € 70,39 196212 € 77,43

Intake telefonisch* 196205 € 23,48 196214 € 25,83

Partusassistentie 196204 € 93,86 196213 € 103,25

Tarieven voor Zorgaanbieders werkzaam met meer dan 80% zelfstandige kraamverzorgenden (niet in loondienst)
Prestatie Prestatiecode 

niet-achterstandswijk
Tarief niet-achter-
standswijk

Prestatiecode 
achterstandswijk

Tarief 
achterstandswijk 2

Kraamzorg uur eerste 24 uur 196201 € 50,60 per uur 196210 € 55,66 per uur

Kraamzorg uur vanaf 25e uur 196201 € 45,54  per uur 196210 € 50,60 per uur

Partusassistentie uur 196206 € 45,54  per uur 196215 € 50,60 per uur

Nevenverrichtingen:

Inschrijfkosten 196202 € 10,00 196211 € 10,00

Intake thuis 196203 € 63,35 196212 € 70,39 

Intake telefonisch* 196205 € 21,13 196214 € 23,48 

Partusassistentie 196204 € 84,47 196213 € 93,86

*  Indien de intake thuis in verband met Corona niet thuis maar telefonisch of via beeldbellen plaatsvindt, via een beveiligde 
omgeving , dan kunt u hiervoor toch een intake thuis declareren.

1 De postcodes in de achterstandswijken zoals door de NZa in de Bijlage van de vigerende tariefbeschikking Verloskunde  
2 De postcodes in de achterstandswijken zoals door de NZa in de Bijlage van de vigerende tariefbeschikking Verloskunde  
3 https://www.zorgvannu.nl/blogs/8-voorbeelden-van-beeldbellen-tijdens-de-coronacrisis

http://www.nza.nl
https://www.zorgvannu.nl/blogs/8-voorbeelden-van-beeldbellen-tijdens-de-coronacrisis

