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Bijlage 1 – Prestaties en tarieven 2020 

 

Inschrijftarieven per kwartaal                                                                                                           Tarief 

11000 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk
1
 € 16,54 

11100 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk € 19,41 

11102 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar en woonachtig in een opslagwijk € 21,73 

11103 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar en woonachtig in een opslagwijk € 24,61 

11105 Inschrijving verzekerden vanaf 75 jaar tot 85 jaar niet woonachtig in een opslagwijk € 29,14 

11106 Inschrijving verzekerden vanaf 75 jaar tot 85 jaar en woonachtig in een opslagwijk € 34,35 

11107 Inschrijving verzekerden vanaf 85 jaar niet woonachtig in een opslagwijk € 45,71 

11108 Inschrijving verzekerden vanaf 85 jaar en woonachtig in een opslagwijk € 50,91 

 

Prestatie consulten                                                                                                                            Tarief 

12010 Consult regulier korter dan 5 minuten €     5,07 

12011 Consult regulier vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten €   10,15 

12001 Consult regulier 20 minuten en langer €   20,29 

12002 Visite regulier korter dan 20 minuten €   15,22 

12003 Visite regulier 20 minuten en langer €   25,37 

12006 Vaccinatie regulier €     5,07 

12207 Consult ANW korter dan 5 minuten €   25,44 

12208 Consult ANW vanaf 5 minuten tot 20 minuten €   50,87 

12201 Consult ANW 20 minuten en langer € 101,74 

12202 Visite ANW korter dan 20 minuten €   76,31 

12203 Visite ANW 20 minuten en langer € 127,18 

12206 Vaccinatie ANW €   25,44 

12410 Consult passant korter dan 5 minuten €   14,92 

12411 Consult passant vanaf 5 minuten tot 20 minuten €   29,83 

12401 Consult passant 20 minuten en langer €   59,66 

12402 Visite passant korter dan 20 minuten €   44,75 

12403 Visite passant 20 minuten en langer €   74,58 

12406 Vaccinatie passant €   14,92 

 

Prestatie POH GGZ                                                                                                                             Tarief 

11201 Module POH-GGZ per kwartaal per ingeschreven verzekerde Conform afspraak 

12117 Consult POH-GGZ korter dan 5 minuten €   5,07 

12118 Consult POH-GGZ vanaf 5 minuten tot 20 minuten € 10,15 

12111 Consult POH-GGZ 20 minuten en langer € 20,29 

12112 Visite POH-GGZ korter dan 20 minuten € 15,22 

12113 Visite POH-GGZ 20 minuten en langer € 25,37 

12116 Groepsconsult POH-GGZ € 10,15 

 

Overige S1- Verrichtingen                                                                                                                 Tarief 

13012 Chirurgie € 91,68 

13015 Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris € 61,63 

13024 Oogboring € 58,59 

13023 Therapeutische injectie (Cyriax) € 30,97 

13042 IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje € 64,66 

 
  

                                                
1
  De opslagwijken betreffen de wijken met postcodes zoals opgenomen in de betreffende bijlage van de van toepassing zijnde 
Prestatie- en tariefbeschikking Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg van de NZa. 
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Prestaties Huisartsenzorg eerstelijnsverblijf en intensieve zorg                                            Tarief 

12150 Huisartsenzorg ELV, dag korter dan 20 minuten  €   44,32 

12151 Huisartsenzorg ELV, dag 20 minuten en langer  €   76,81 

12152 Huisartsenzorg ELV, ANW korter dan 20 minuten  €   76,20 

12153 Huisartsenzorg ELV, ANW 20 minuten en langer  € 118,10  

13034 Intensieve zorg, dag €   78,33 

13036 Intensieve zorg, ANW € 135,10 

 

Verbruiksmaterialen
2
                                                              Tarief 

12900 Materiaalkosten a-traumatisch hechtmateriaal, waaronder lijmen € 10,75 

12901 Materiaalkosten tapemateriaal ten behoeve van enkeldistorties €   5,59 

12902 Materiaalkosten zwangerschapsreactie (planotest en dergelijke) €   3,36 

12903 Materiaalkosten dipslides (urineweginfecties) €   1,11 

12904 
Materiaalkosten teststrips bloedsuikerbepaling diabetespatiënten (waaronder 
eyetone-teststrips) 

€   1,11 

12905 Materiaalkosten vloeibaar stikstof of histofreezer €   4,06 

12906 Materiaalkosten blaaskatheter €   8,81 

12907 Materiaalkosten CRP-sneltest cassette(s) €   4,39 

 

Kostenvergoedingen                                                                 Tarief 

12008 Laboratoriumkosten Kostprijs 

12009 Kosten entstoffen Kostprijs 

12700 Kosten ECG maken € 9,59 

 

SCEN per verrichting Tarief 

12815 SCEN € 530,94 

 

Polyfarmacie     Tarief 

13049 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik € 49,36  

 

OPEN     Tarief 

11700 Module deelname programma OPEN €  2,83  

 

M&I verrichtingen   Tarief 

13000 Audiometrie  €   31,62 

13001 Diagnostiek met behulp van Doppler  €   39,15 

13003 Tympanometrie €   31,63 

13004 Longfunctiemeting (= spirometrie) €   55,70 

13005 ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) €   49,57 

13006 Spleetlamponderzoek €   50,90 

13008 Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting €   58,74 

13009 Teledermatologie €   31,77 

13010 Cognitieve functietest (MMSE) €   47,44 

13011 Hartritmestoornissen €   31,62 

13027 MRSA-screening €   33,57 

13032 Palliatieve consultatie, visite € 120,93 

13033 Palliatieve consultatie, telefonisch €   29,96 

13038 Euthanasie € 253,13 

13043 Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis €   76,22 

                                                
2
  De onderstaande verbruiksmaterialen mogen op basis van de werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Wanneer 
echter de werkelijk gemaakte kosten het hier vermelde tarief overstijgen, mag maximaal het hier vermelde tarief in rekening worden 
gebracht.  
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13044 Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang €   22,80 

13045 Module abdominale echografie €   42,58 

 
 

M&I verrichtingen niet ten laste van de basisverzekering      Tarief 

13039 Reizigersadvisering €   60,80 

13040 Sterilisatie man € 260,69 

 
 

Verloskundige zorg
3
                Tarief  

12600 
Volledige verloskundige zorg, verzekerden niet woonachtig in 
achterstandswijken 

€ 1.550,40 

12601 
Deelprestatie volledige prenatale zorg, verzekerden niet woonachtig in 
achterstandswijken 

€    573,65 

12602 
Deelprestatie volledige natale zorg, verzekerden niet woonachtig in 
achterstandswijken 

€    627,91 

12603 
Deelprestatie volledige postnatale zorg, verzekerden niet woonachtig in 
achterstandswijken 

€    348,84 

12605 
Deelprestatie prenatale zorg van 0 tot en met 14 weken, verzekerden niet 
woonachtig in achterstandswijken 

€    195,04 

12606 
Deelprestatie prenatale zorg van 15 tot en met 29 weken, verzekerden niet 
woonachtig in achterstandswijken 

€    292,56 

12607 
Deelprestatie prenatale zorg na 29 weken, doch vóór de bevalling, 
verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 

€    659,70 

12608 
Deelprestatie prenatale zorg eerste zorgaanbieder in de periode van 0 tot en 
met 14 weken, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken 

€      97,52 

12609 
Deelprestatie prenatale zorg eerste zorgaanbieder in de periode van 15 tot en 
met 29 weken, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken €    292,56 

12610 
Deelprestatie prenatale zorg eerste zorgaanbieder in de periode na 29 
weken, doch vóór de bevalling, verzekerden niet woonachtig in 
achterstandswijken 

€    413,03 

12611 
Deelprestatie prenatale zorg tweede zorgaanbieder in de periode van 0 tot en 
met 14 weken, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken €    573,65 

12612 
Deelprestatie prenatale zorg tweede zorgaanbieder in de periode van 15 tot 
en met 29 weken, verzekerden niet woonachtig in achterstandswijken €    378,61 

12613 
Deelprestatie prenatale zorg tweede zorgaanbieder in de periode na 29 
weken, doch vóór de bevalling, verzekerden niet woonachtig in 
achterstandswijken 

€    258,14 

12614 Algemene termijnecho om de zwangerschapsduur te bepalen €      46,71 

12615 Prenatale screening: counseling €      47,00 

12616 
Prenatale screening: NT-meting bij eenlingen en bij het eerste kind van een 
meerlingenzwangerschap €    180,12 

12617 
Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij 
eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap €    157,03 

12618 Specifieke diagnose echo €      38,92 

12620 Volledige verloskundige zorg, verzekerden woonachtig in achterstandswijken* € 1.906,99 

12621 
Deelprestatie volledige prenatale zorg, verzekerden woonachtig in 
achterstandswijken* €    705,59 

12622 
Deelprestatie volledige natale zorg, verzekerden woonachtig in 
achterstandswijken*  €    772,33 

12623 
Deelprestatie volledige postnatale zorg, verzekerden woonachtig in 
achterstandswijken*  €    429,07 

                                                
3
  Voor de prestatiebeschrijvingen en voorwaarden behorende bij de prestaties in de tabel ‘Verloskundige zorg’ wordt verwezen naar 
de van toepassing zijnde Beleidsregel Verloskunde en de Prestatie- en tariefbeschikking Verloskunde. De zorgaanbieder houdt zich 
aan de prestatiebeschrijvingen en bijbehorende voorwaarden. 
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12625 
Deelprestatie prenatale zorg van 0 tot en met 14 weken, verzekerden 
woonachtig in achterstandswijken* €    239,90 

12626 
Deelprestatie prenatale zorg van 15 tot en met 29 weken, verzekerden 
woonachtig in achterstandswijken* €    359,85 

12627 
Deelprestatie prenatale zorg na 29 weken, doch vóór de bevalling, 
verzekerden woonachtig in achterstandswijken* 

€    811,43 

12628 
Deelprestatie prenatale zorg eerste zorgaanbieder in de periode van 0 tot en 
met 14 weken, verzekerden woonachtig in achterstandswijken* 

€    119,95 

12629 
Deelprestatie prenatale zorg eerste zorgaanbieder in de periode van 15 tot 
en met 29 weken, verzekerden woonachtig in achterstandswijken* 

    €    359,85 

12630 

Deelprestatie prenatale zorg eerste zorgaanbieder in de periode na 29 
weken, doch vóór de bevalling, verzekerden woonachtig in 
achterstandswijken* 

€    508,03 

12631 
Deelprestatie prenatale zorg tweede zorgaanbieder in de periode van 0 tot 
en met 14 weken, verzekerden woonachtig in achterstandswijken* 

€    705,59 

12632 
Deelprestatie prenatale zorg tweede zorgaanbieder in de periode van 15 tot 
en met 29 weken, verzekerden woonachtig in achterstandswijken* 

€    465,69 

12633 

Deelprestatie prenatale zorg tweede zorgaanbieder in de periode na 29 
weken, doch vóór de bevalling, verzekerden woonachtig in 
achterstandswijken*  

€    317,51 

12646 
Prenatale screening: NT-meting bij elk volgend kind van een 
meerlingenzwangerschap 

€    108,74 

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

€    157,03 

12670 Preconceptieconsult, korter dan 20 minuten €      29,83 

12671 Preconceptieconsult, 20 minuten en langer €      59,66 

 

* De prestaties en tarieven voor verzekerden woonachtig in achterstandswijken (in de tabel ‘Verloskundige zorg’ 
weergegeven met een *), betreffen de wijken met postcodes zoals opgenomen in bijlage 2 bij de van toepassing zijnde 
Prestatie- en tariefbeschikking Verloskunde.  


