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Disclaimer: Wij behouden ons recht om het overzicht aan te passen indien dit nodig is als gevolg van wettelijke wijzigingen.

Zorgovereenkomst  
Huisartsgeneeskundige Zorg  
2022-2023
Prestatiecodelijst 008 
01-01-2023 t/m 31-12-2023

Prestatiecode Omschrijving Tarief Wijze declareren

11115 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar €  18,76 Per kwartaal 

11116 Inschrijving verzekerden vanaf 65 jaar tot 75 jaar €  22,01 Per kwartaal 
11117 Inschrijving verzekerden vanaf 75 jaar tot 85 jaar €  33,05 Per kwartaal 
11118 Inschrijving verzekerden vanaf 85 jaar €  51,86 Per kwartaal 
11119 Opslag inschrijving verzekerden woonachtig in een opslagwijk €  5,89 Per kwartaal 
12001 Consult regulier 20 minuten en langer €  23,02 Per verrichting
12002 Visite regulier korter dan 20 minuten €  17,26 Per verrichting
12003 Visite regulier 20 minuten en langer €  28,77 Per verrichting
12006 Vaccinatie regulier €  5,75 Per verrichting
12010 Consult regulier korter dan 5 minuten €  5,75 Per verrichting
12011 Consult regulier vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten €  11,51 Per verrichting
12111 Consult POH-GGZ 20 minuten en langer €  23,02 Per verrichting
12112 Visite POH-GGZ korter dan 20 minuten €  17,26 Per verrichting
12113 Visite POH-GGZ 20 minuten en langer €  28,77 Per verrichting
12116 Groepsconsult POH-GGZ €  11,51 Per verrichting
12117 Consult POH-GGZ korter dan 5 minuten €  5,75 Per verrichting
12118 Consult POH-GGZ vanaf 5 minuten tot 20 minuten €  11,51 Per verrichting
12150 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, dag korter dan 20 min €  50,28 Per verrichting
12151 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, dag 20 min en langer €  87,13 Per verrichting
12152 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, ANW korter dan 20 min €  86,44 Per verrichting
12153 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, ANW 20 min en langer €  133,96 Per verrichting
12201 Consult ANW 20 minuten en langer €  114,52 Per verrichting
12202 Visite ANW korter dan 20 minuten €  85,89 Per verrichting
12203 Visite ANW 20 minuten en langer €  143,15 Per verrichting
12206 Vaccinatie ANW €  28,63 Per verrichting
12207 Consult ANW korter dan 5 minuten €  28,63 Per verrichting

12208 Consult ANW vanaf 5 minuten tot 20 minuten €  57,26 Per verrichting
12401 Consult passant 20 minuten en langer €  67,68 Per verrichting
12402 Visite passant korter dan 20 minuten €  50,76 Per verrichting
12403 Visite passant 20 minuten en langer €  84,60 Per verrichting
12406 Vaccinatie passant €  16,92 Per verrichting
12410 Consult passant korter dan 5 minuten €  16,92 Per verrichting
12411 Consult passant vanaf 5 minuten tot 20 minuten €  33,84 Per verrichting
12600 Volledige verloskundige hulp, verzekerden niet woonachtig in  

opslagwijken
€ 1.757,08 Eenmalig per 

zwangerschap
12601 Deelprestatie volledige prenatale hulp, verzekerden niet woonachtig 

in opslagwijken
€  650,12 Eenmalig per 

zwangerschap
12602 Deelprestatie volledige natale hulp, verzekerden niet woonachtig in 

opslagwijken
€  711,62 Eenmalig per 

zwangerschap
12603 Deelprestatie volledige postnatale hulp, verzekerden niet woonachtig 

in opslagwijken
€  395,34 Eenmalig per 

zwangerschap
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12605 Deelprestatie bij miskraam of verwijzing naar het ziekenhuis/ de  
medisch specialistische zorg: prenatale zorg van 0 tot en met 14 
weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€  221,04 Eenmalig per 
zwangerschap

12606 Deelprestatie bij miskraam of verwijzing naar het ziekenhuis/ de 
medisch specialistische zorg: prenatale zorg van 15 tot en met 29 
weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€  331,56 Eenmalig per 
zwangerschap

12607 Deelprestatie bij miskraam of verwijzing naar het ziekenhuis/ de 
medisch specialistische zorg: prenatale zorg na 29 weken, maar vóór 
de bevalling, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€  747,64 Eenmalig per 
zwangerschap

12608 Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode van 0 tot en met 14 
weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€  110,52 Eenmalig per 
zwangerschap

12609 Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode van 15 tot en met 
29 weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€  331,56 Eenmalig per 
zwangerschap

12610 Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode na 29 weken, maar 
vóór de bevalling, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€  468,09 Eenmalig per 
zwangerschap

12611 Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode van 0 tot en met 14 
weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€  650,12 Eenmalig per 
zwangerschap

12612 Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode van 15 tot en met 
29 weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€  429,08 Eenmalig per 
zwangerschap

12613 Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode na 29 weken, maar 
vóór de bevalling, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken

€  292,55 Eenmalig per 
zwangerschap

12614 Algemene termijnen echo €  53,14 Per verrichting
12615 Prenatale screening: counseling €  72,71 Per verrichting
12617 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij 

eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
€  179,27 Per verrichting

12618 Specifieke diagnose echo €  44,28 Per verrichting
12619 Het van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging 

naar hoofdligging
€  121,61 Per verrichting

12620 Volledige verloskundige hulp, verzekerden woonachtig in 
opslagwijken

€  2.161,21 Eenmalig per 
zwangerschap

12621 Deelprestatie volledige prenatale hulp, verzekerden woonachtig in 
opslagwijken

€  799,65 Eenmalig per 
zwangerschap

12622 Deelprestatie volledige natale hulp, verzekerden woonachtig in 
opslagwijken

€  875,29 Eenmalig per 
zwangerschap

12623 Deelprestatie volledige postnatale hulp, verzekerden woonachtig in 
opslagwijken

€  486,27 Eenmalig per 
zwangerschap

12625 Deelprestatie bij miskraam of verwijzing naar het ziekenhuis/ de 
medisch specialistische zorg: prenatale zorg van 0 tot en met 14 
weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken

€  271,88 Eenmalig per 
zwangerschap

12626 Deelprestatie bij miskraam of verwijzing naar het ziekenhuis/ de 
medisch specialistische zorg: prenatale zorg van 15 tot en met 29 
weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken

€  407,82 Eenmalig per 
zwangerschap

12627 Deelprestatie bij miskraam of verwijzing naar het ziekenhuis/ de 
medisch specialistische zorg: prenatale zorg na 29 weken, maar vóór 
de bevalling, verzekerden woonachtig in opslagwijken

€  919,60 Eenmalig per 
zwangerschap

12628 Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode van 0 tot en met 14 
weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken

€  135,94 Eenmalig per 
zwangerschap

12629 Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode van 15 tot en met 
29 weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken

€  407,82 Eenmalig per 
zwangerschap
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12630 Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode na 29 weken, maar 
vóór de bevalling, verzekerden woonachtig in opslagwijken

€  575,75 Eenmalig per 
zwangerschap

12631 Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode van 0 tot en met 14 
weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken

€  799,65 Eenmalig per 
zwangerschap

12632 Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode van 15 tot en met 
29 weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken

€  527,77 Eenmalig per 
zwangerschap

12633 Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing 
(overdracht tijdens zwangerschap) in de periode na 29 weken, maar 
vóór de bevalling, verzekerden woonachtig in opslagwijken

€  359,84 Eenmalig per 
zwangerschap

12647 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij 
elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap

€  179,27 Per verrichting

12670 Consult voor vrouw met kinderwens, korter dan 20 minuten €  33,84 Per verrichting
12671 Consult voor vrouw met kinderwens, 20 minuten en langer €  67,68 Per verrichting
12672 Cardiotocogram (CTG) bij minder leven, naderende serotiniteit en het 

van buitenaf draaien van het ongeboren kind van stuitligging naar 
hoofdligging

€  259,07 Per verrichting

12700 Kosten ECG maken €  9,59 Per verrichting
12701 Uitstrijkje €  15,92 Per verrichting
12805 Kilometervergoeding (voor de 5e en volgende retourkilometers) per 

retourkilometer (= twee gewone kilometers)
€  0,23 Per verrichting

12815 SCEN: Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland €  602,27 Per verrichting
12821 SCEN: Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland, op de 

Waddeneilanden
€  1.204,54 Per verrichting

12818 Keuring en onderzoek per 5 minuten €  16,92 Per verrichting
12850 Stoppen met roken gedragsmatige ondersteuning €  78,04 Eenmalig per jaar
12900 Materiaalkosten atraumatisch hechtmateriaal, waaronder lijmen €  15,50 Per verrichting
12901 Materiaalkosten tapemateriaal ten behoeve van enkeldistorties €  15,50 Per verrichting
12902 Materiaalkosten zwangerschapsreactie (planotest en dergelijke) €  3,72 Per verrichting
12903 Materiaalkosten dipslides (urineweginfecties) €  2,48 Per verrichting
12904 Materiaalkosten teststrips bloedsuikerbepaling diabetespatiënten 

(waaronder eyetone-teststrips)
€  2,48 Per verrichting

12905 Materiaalkosten vloeibaar stikstof of histofreezer €  4,66 Per verrichting
12906 Materiaalkosten blaaskatheter €  kostprijs Per verrichting
12907 Materiaalkosten CRP-sneltest cassette(s) €  5,42 Per verrichting
13000 Audiometrie €  33,71 Per verrichting
13001 Diagnostiek met behulp van Doppler €  67,43 Per verrichting
13003 Tympanometrie €  35,34 Per verrichting
13004 Longfunctiemeting (= spirometrie) €  55,09 Per verrichting
13005 ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met 

patiënt)
€  53,29 Per verrichting, inclusief 

verbruiksmateriaal
13006 Spleetlamponderzoek €  66,96 Per verrichting
13007 Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden €  141,38 Het betreft een prestatie 

per verzekerde per 
ziektegeval

13008 Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting €  47,36 Per verrichting
13009 Teledermatologie €  43,99 Per verrichting
13010 Cognitieve functietest (MMSE) €  67,43 Per verrichting
13011 Hartritmestoornissen €  33,71 Per verrichting
13012 Chirurgie €  104,00 Per verrichting
13015 Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris €  69,91 Per verrichting
13023 Therapeutische injectie (Cyriax) €  35,13 Per verrichting
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13024 Oogboring €  66,47 Per verrichting
13027 MRSA-screening €  101,15 Per verrichting
13029 Diabetes begeleiding per jaar €  33,71 Per verrichting
13030 Diabetes – instellen op insuline €  50,58 Per verrichting
13031 COPD-gestructureerde zorg per jaar €  33,71 Per verrichting
13034 Intensieve zorg, dag €  88,85 Per verrichting
13036 Intensieve zorg, ANW €  153,25 Per verrichting
13038 Euthanasie €  271,69 Per verrichting
13040 Sterilisatie man €  388,12 Per verrichting, voor 

volledige behandeling
13041 Besnijdenis €  388,12 Per verrichting
13042 IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel 

implantatiestaafje
€  73,35 Per verrichting

13045 Module Abdominale echografie €  63,97 Per verrichting
13049 Medicatiebeoordeling chronisch UR geneesmiddelengebruik €  26,71 Per verrichting
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Addendum bij Zorgovereenkomst  
Huisartsgeneeskundige Zorg 
2022-2023
Prestatiecodelijst 008
01-01-2023 t/m 31-12-2023

Prestatiecode Contractvariant Omschrijving Tarief Wijze declareren

Gestructureerde huisartsenzorg in maatschappelijke opvang

13044 Standaard Gestructureerde huisartsenzorg in de 
maatschappelijke opvang

€  42,98 Per kwartaal 

POH-GGZ

11201 Standaard Module POH-GGZ Variabel Per kwartaal 

31343 Standaard Innovatie module POH-GGZ  Variabel Per kwartaal 

Praktijkmanagement

31174 obv 1 uur Praktijkmanagement huisartsenzorg €  0,27 Per kwartaal 
31174 obv 2 uur Praktijkmanagement huisartsenzorg €  0,53 Per kwartaal 
31174 obv 3 uur Praktijkmanagement huisartsenzorg €  0,79 Per kwartaal 
31174 obv 4 uur Praktijkmanagement huisartsenzorg €  1,06 Per kwartaal 
31174 obv 4,5 uur Praktijkmanagement huisartsenzorg €  1,20 Per kwartaal 

Regionale prestatie 

31275 Regionale prestatie huisartsenzorg basis  Variabel Per kwartaal 

Service & Bereikbaarheid 

30121 obv 3 
deelprestaties

Resultaatbeloning service en bereikbaarheid €  0,27 Per kwartaal 

30121 obv 5 
deelprestaties

Resultaatbeloning service en bereikbaarheid €  0,53 Per kwartaal 

30121 obv 7 
deelprestaties

Resultaatbeloning service en bereikbaarheid €  0,80 Per kwartaal

Stoppen met roken 

12850 Standaard Stoppen met roken gedragsmatig en nicotine 
vervanging

€  78,04 Eenmalig per jaar 

12851 Standaard Stoppen met roken gedragsmatig en nicotine 
vervanging

€  78,04 Eenmalig per jaar

12852 Standaard Stoppen met roken gedragsmatig en UR-middelen €  78,04 Eenmalig per jaar
12853 Standaard Stoppen met roken gedragsmatig, nicotine vervanging 

en UR-middelen
€ 78,04 Eenmalig per jaar

 Zorg voor kwetsbare ouderen

31060 Variant A Ouderenzorg €  0,58 Per kwartaal 
31060 Variant B Ouderenzorg €  0,95 Per kwartaal 

31060 Variant C Ouderenzorg €  1,31 Per kwartaal 




