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 Bijlage: Tarieven 2022 
 

Als gevolg van het kabinetsbesluit om extra geld beschikbaar te stellen voor een 

structurele salarisverhoging voor zorgmedewerkers, heeft VGZ de tarieven voor 

geboortezorg verhoogd. Deze verhoogde tarieven heeft VGZ reeds verwerkt in deze nieuwe 

tarief bijlage die geldt per 1 januari 2022. 
 

Prestatiecode Omschrijving code Tarief  

Rubriek A Volledige verloskundige zorg   

08/1001 - Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken   € 1.647,14 

08/1011 - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken **   € 2.025,99 

      

Rubriek B Deelprestaties verloskundige zorg   

  •1.  volledige prenatale zorg   

08/1101 - Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken  € 609,44 

08/1111 - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken **  € 749,61 

      

  •2.  volledige natale zorg   

08/1102 - Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken  € 667,09 

08/1112 - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken **  € 820,52 

      

  •3.  volledige postnatale zorg   

08/1103 - Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken  € 370,61 

08/1113 - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken ** € 455,85 

  
    

Rubriek C 

Deelprestaties prenatale zorg bij miskraam of 

verwijzing van de client naar het ziekenhuis/ de 

medisch specialistische zorg, indien de overdracht 

plaatsvindt:    

  •1.  prenatale zorg van 0 tot en met 14 weken   

08/1201 - Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken  € 207,21 

08/1211 - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken **  € 254,87 

      

  •2.  prenatale zorg van 15 tot en met 29 weken   

08/1204 - Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken  € 310,81 

08/1214 - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken **  € 382,30 

      

  •3.  prenatale zorg na 29 weken doch vóór de bevalling   

08/1203 - Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken  € 700,86 
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08/1213 - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken **  € 862,06 

  

  

 

  

  

Rubriek D 

Deelprestaties prenatale zorg in geval van overgaan van 

de cliënt van 

een zorgaanbieder naar een andere zorgaanbieder 

(bijvoorbeeld in verband met 

verhuizing) indien de overdracht plaatsvindt tijdens de 

zwangerschap   

  •1.  in de periode van 0 tot en met 14 weken   

08/1301 (1e aanb) Verzekerden niet woonachtig in achterstandswijk € 103,60 

08/1351 (2e aanb)   € 609,44 

08/1311 (1e aanb) - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken **  € 127,43 

08/1361 (2e aanb)   € 749,61 

  •2.  in de periode van 15 tot en met 29 weken  

08/1302  (1e aanb) - Verzekerden niet woonachtig in achterstanden  € 310,81 

08/1352  (2e aanb)   € 402,23 

08/1312  (1e aanb) - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken **  € 382,30 

08/1362   (2e aanb)   € 494,74 

  •3.  in de periode na 29 weken doch vóór de bevalling  

08/1303  (1e aanb) - Verzekerden niet woonachtig in achterstanden  € 438,80 

08/1353  (2e aanb)   € 274,25 

08/1313  (1e aanb) - Verzekerden woonachtig in achterstandswijken **  € 539,72 

08/1363  (2e aanb)   € 337,33 

Rubriek F1 Algemene termijnen echo   

08/1602 Algemene termijnen echo  € 49,03 

Rubriek F2 Specifieke diagnose echo  

08/1603 • biometrie echo (groei) € 40,86 

08/1604 • bloedverlies  € 40,86 

08/1605 • uitwendige versie bij stuitligging  € 40,86 

08/1606 • ligging € 40,86 

08/1607 • placentacontrole  € 40,86 

08/1721 • verminderde vitaliteit € 40,86 

Rubriek F3 Uitwendige versie bij stuitligging  

08/1401 Uitwendige versie bij stuitligging € 114 

Rubriek F4 Prenatale screening  

08/1610 Counseling  € 69,06 

Rubriek F5 Preconceptieconsult  

08/1717 Preconceptieconsult, korter dan 20 minuten € 31,68 

08/1718 Preconceptieconsult, 20 minuten en langer € 63,35 

Rubriek F6 IUD aanbrengen/ verwijderen  

08/1719 Plaatsen/ verwijderen van een spiraal € 68,66 
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** De postcodes in de achterstandswijken zoals door de NZa in Bijlage van de vigerende prestatie en 

tariefbeschikking Verloskunde   


