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Nomenclatuur voor vroedvrouwen vanaf 1 januari 2020 

Vanaf 1 januari 2020 werd de waarde van de sleutelletter V geïndexeerd en de  sleutelletter V heeft hierdoor vanaf 1 januari 2020 een waarde van 1,839168 EUR. 

Op de website van het RIZIV vindt u, naast de nomenclatuur, ook andere interessante informatie voor vroedvrouwen. Klik 

http://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/vroedvrouwen/Paginas/default.aspx#.WGu9Xn3wzSY om het gedeelte voor vroedvrouwen 

van de RIZIV-website na te lezen.  

Ingevolge de 6
de

 wijzingsclausule  bij de Nationale Overeenkomst tussen vroedvrouwen en verzekeringsinstellingen die werd ondertekend op 2 februari 2016, wordt de waarde 

van de sleutelletter V verhoogd voor bepaalde postnatale verstrekkingen verleend aan de patiënt thuis of niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu. Voor deze 

nummers is V = 2,252981 EUR vanaf 1 januari 2020. 

In overeenstemming met artikel 3 van de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen, worden de tarieven voor de verstrekkingen verricht 

door vroedvrouwen geïndexeerd met 1,95% op 1 januari 2020.  

H O O F D S T U K  I V .  -  V E R L O S S I N G E N  

Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien:  

a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is namelijk in het kader van de pre-, peri- of postnatale verzorging binnen het terrein van de verloskunde, 

de fertiliteitsbehandeling, de gynaecologie en de neonatologie. (V) V = 1,839168 EUR (vanaf 1 januari 2020)  

- De interpretatie van de term « verwikkelingen », wat betreft dit artikel 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, gebeurt 

overeenkomstig de normen gedefinieerd § 1 en § 4 van artikel 73 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 

uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. 

Legende: 

• Kolom A: Honoraria en vergoedingen van  

� Rechthebbenden zonder voorkeurregeling en verstrekker met overeenkomst  

� Rechthebbenden met voorkeurregeling en verstrekker met of zonder overeenkomst 
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• Kolom B: Vergoedingen van 

� Rechthebbenden zonder voorkeurregeling en verstrekker zonder overeenkomst  

Nomen-

clatuur 

Nr 

Nomenclatuur inhoud Waarde 

van V 

A B 

§ 1. inspuitingen 

421993 Inspuiting. 
Deze verstrekking is niet cumuleerbaar dezelfde dag met enige andere verstrekking uit de artikelen 8 en 9, a) 
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. Voor deze verstrekking is een voorschrift van een 
geneesheer vereist.  

V 5 9,20 € 6,90 € 

§ 2. Prenatale zorgen 

a) prenatale zittingen  (reiskosten i.v.m. de prenatale zittingen in geval van risico zwangerschap: V = 0.15 = 0.28 EUR) 

 

  Er kan slechts één individuele verloskundige zitting per dag aangerekend worden.  

422030 Eerste individuele verloskundige zitting thuis 
De verstrekkingen 422030, 428094 en 428116 omvatten de eventuele vaststelling van de zwangerschap, het 
openen van het dossier van de rechthebbende, met inbegrip van de eerste verloskundige zitting, zoals die 
omschreven wordt in de verstrekkingen 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 
en 428234. 
 
Deze verstrekkingen duren minstens 60 minuten. 
 
Deze verstrekkingen kunnen niet onderling worden gecumuleerd tijdens eenzelfde zwangerschap 
 
Deze verstrekking mag dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer specialist 
in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw door de vroedvrouw doorverwezen wordt wegens 
het vermoeden van een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden vermeld. 
Deze verstrekkingen omvatten het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en 
opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele 
monitoring en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 

V 21 38,62 € 28,97 € 
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De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, en 428153 worden samen maximaal twaalf 
maal per zwangerschap terugbetaald.  
 
De verstrekking 422030 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 
422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

428094 Eerste individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu  

De verstrekkingen 422030, 428094 en 428116 omvatten de eventuele vaststelling van de zwangerschap, het 
openen van het dossier van de rechthebbende, met inbegrip van de eerste verloskundige zitting, zoals die 
omschreven wordt in de verstrekkingen 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 
en 428234.  
 
Deze verstrekkingen duren minstens 60 minuten. 
 
Deze verstrekkingen kunnen niet onderling worden gecumuleerd tijdens eenzelfde zwangerschap 
 
Deze verstrekking mag dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer specialist 
in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw door de vroedvrouw doorverwezen wordt wegens 
het vermoeden van een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden vermeld. Deze 
verstrekkingen omvatten het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en opvolging van 
de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele monitoring en alle 
andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, en 428153 worden samen maximaal twaalfmaal 
per zwangerschap terugbetaald.  
 
De verstrekking 428094 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428116, 422052, 428131, 428153, 
422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

V 21 38,62 € 28,97 € 

428116 Eerste individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu 
De verstrekkingen 422030, 428094 en 428116 omvatten de eventuele vaststelling van de zwangerschap, het 
openen van het dossier van de rechthebbende, met inbegrip van de eerste verloskundige zitting, zoals die 
omschreven wordt in de verstrekkingen 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 
en 428234. 
 
Deze verstrekkingen duren minstens 60 minuten. 
 
Deze verstrekkingen kunnen niet onderling worden gecumuleerd tijdens eenzelfde zwangerschap 
 

V 21 38,62 € 28,97 € 



Hoofdstuk IV Verlossingen. V= 1,839168 EUR & voor bepaalde postnatale verstrekkingen V= 2,252981 EUR  

 

 4 

 

Deze verstrekking mag dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer specialist 
in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw door de vroedvrouw doorverwezen wordt wegens 
het vermoeden van een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden vermeld. Deze 
verstrekkingen omvatten het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en opvolging van 
de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele monitoring en alle 
andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, en 428153 worden samen maximaal twaalfmaal 
per zwangerschap terugbetaald.  
 
De verstrekking 428116 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 422052, 428131, 428153, 
422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

422052 Individuele verloskundige zitting thuis 
. 
Deze verstrekkingen duren minstens 30 minuten. 
 
Deze verstrekking mag dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer specialist 
in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw door de vroedvrouw doorverwezen wordt wegens 
het vermoeden van een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden vermeld. Deze 
verstrekkingen omvatten het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en opvolging van 
de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele monitoring en alle 
andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131,en 428153 worden samen maximaal twaalf maal 
per zwangerschap terugbetaald.  
 
De verstrekking 422052 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 428131, 428153, 
422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

V 15 27,59 € 20,70 € 

428131 Individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu  
 
Deze verstrekkingen duren minstens 30 minuten. 
 
Deze verstrekking mag dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer specialist 
in de gynaecologie-verloskunde , indien de zwangere vrouw door de vroedvrouw doorverwezen wordt wegens 
het vermoeden van een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden vermeld. Deze 
verstrekking omvat het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en opvolging van de 
noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele monitoring en alle andere 

V 15 27,59 € 20,70 € 
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technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131 en 428153 worden samen maximaal twaalf maal 
per zwangerschap terugbetaald. 
 
De verstrekking  428131 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428153, 
422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

428153 Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu  
 
Deze verstrekkingen duren minstens 30 minuten.  
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 mogen dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer 
specialist in de gynaecologie-verloskunde , indien de zwangere vrouw door de vroedvrouw doorverwezen 
wordt wegens het vermoeden van een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden 
vermeld. Deze verstrekking omvat het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en 
opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele 
monitoring en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht.  
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131 en 428153 worden samen maximaal twaalf maal 
per zwangerschap terugbetaald. 
 
De verstrekking   428153 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

V 15 27,59 € 20,70 € 

422870 
 
 
 
 
 
 
 
422973 
 

Individuele verloskundige zitting thuis in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een 
geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde, op een werkdag  
 
Het aantal, de frequentie en de plaats van de verstrekkingen 422870, 428175, 428190, 422892, 428121 en 
428234 worden  door de geneesheer-specialist uitdrukkelijk op het voorschrift vermeld.  
 
Voor de verstrekkingen 422870 en 422892  mogen er reiskosten worden geattesteerd, zoals dat omschreven 
wordt in de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen.  
Deze reiskosten  worden terugbetaald bij prenatale zittingen in geval van risicozwangerschap  

 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153,  422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 mogen dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer  

V 15 
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specialist in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw  door de vroedvrouw doorverwezen 
wordt wegens het vermoeden van  een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden 
vermeld. . Deze verstrekking omvat het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en 
opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele 
monitoring en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 
De verstrekking  422870  is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
428153, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

428175 Individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu in geval van een risicozwangerschap op 
voorschrift van een geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde, op een werkdag  
Het aantal, de frequentie en de plaats van de verstrekkingen 422870, 428175, 428190, 422892, 428121 en 
428234 worden  door de geneesheer-specialist uitdrukkelijk op het voorschrift vermeld.  
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153,  422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 mogen dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer  
specialist in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw  door de vroedvrouw doorverwezen 
wordt wegens het vermoeden van  een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden 
vermeld. . Deze verstrekking omvat het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en 
opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele 
monitoring en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 
De verstrekking 428175 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
428153, 422870, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

V 15 27,59 € 20,70 € 

428190 Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu in geval van 
een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde 
op een werkdag 
Het aantal, de frequentie en de plaats van de verstrekkingen 422870, 428175, 428190, 422892, 428121 en 
428234 worden  door de geneesheer-specialist uitdrukkelijk op het voorschrift vermeld.   
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153,  422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 mogen dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer  
specialist in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw  door de vroedvrouw doorverwezen 
wordt wegens het vermoeden van  een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden 
vermeld. . Deze verstrekking omvat het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en 
opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele 
monitoring en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 

V 15 27,59 € 20,70 € 
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De verstrekking 428190  is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
428153, 422870, 428175, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

422892 Individuele verloskundige zitting thuis in geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een 
geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde, in het weekend of op een feestdag  
Het aantal, de frequentie en de plaats van de verstrekkingen 422870, 428175, 428190, 422892, 428121 en 
428234 worden  door de geneesheer-specialist uitdrukkelijk op het voorschrift vermeld.   
 
Voor de verstrekkingen 422870 en 422892  mogen er reiskosten worden geattesteerd, zoals dat omschreven 
wordt in de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen.  
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153,  422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 mogen dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer  
specialist in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw  door de vroedvrouw doorverwezen 
wordt wegens het vermoeden van  een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden 
vermeld. . Deze verstrekking omvat het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en 
opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele 
monitoring en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 
De verstrekking 422892 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
428153, 422870, 428175, 428190, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 
 

V 22,50 41,38 € 31,04 € 

428212 Individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu in geval van een risicozwangerschap op 
voorschrift van een geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde, in het weekend of op een 
feestdag  
Het aantal, de frequentie en de plaats van de verstrekkingen 422870, 428175, 428190, 422892, 428121 en 
428234 worden  door de geneesheer-specialist uitdrukkelijk op het voorschrift vermeld.   
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153,  422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 mogen dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer  
specialist in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw  door de vroedvrouw doorverwezen 
wordt wegens het vermoeden van  een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden 
vermeld. . Deze verstrekking omvat het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en 
opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele 
monitoring en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 
 

V 22,50 41,38 € 31,04 € 
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De verstrekking 428212 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

428234 Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu in geval van 
een risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde, 
in het weekend of op een feestdag  
Het aantal, de frequentie en de plaats van de verstrekkingen 422870, 428175, 428190, 422892, 428121 en 
428234 worden  door de geneesheer-specialist uitdrukkelijk op het voorschrift vermeld.  
 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153,  422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 mogen dezelfde dag worden gecumuleerd met een consultatie van een geneesheer  
specialist in de gynaecologie-verloskunde, indien de zwangere vrouw  door de vroedvrouw doorverwezen 
wordt wegens het vermoeden van  een aandoening, dat in het dossier van de rechthebbende moet worden 
vermeld. . Deze verstrekking omvat het verloskundig onderzoek (anamnese, klinische evaluatie, meting en 
opvolging van de noodzakelijke parameters) van de zwangere vrouw, met inbegrip van de eventuele 
monitoring en alle andere technische verstrekkingen die door de vroedvrouw mogen worden verricht. 
 
De verstrekking 428234 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 422553, 428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 
422516, 428330 en 428352. 

V 22,50 41,38 € 31,04 € 

 b) Toezicht en verzorging van een miskraam    

422553 Toezicht en verzorging van een miskraam thuis, op de dag van de het miskraam, op een werkdag  
De verstrekkingen 422553, 428256, 428271, 423555, 428293 en 428315 zijn cumuleerbaar met verstrekkingen 
die op dezelfde dag worden verleend tijdens een daghospitalisatie en/of ziekenhuisopname. 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 zijn op de dag van de miskraam cumuleerbaar met de verstrekkingen 422553, 428256, 
428271, 423555, 428293 en 428315 indien het gaat om verschillende zittingen, waarbij de verstrekking rond 
toezicht en verzorging van een miskraam minstens 1 uur na de andere verstrekking plaats vindt.  
  
Er kan slechts één verstrekking van toezicht en verzorging van een miskraam per dag aangerekend worden.  
  
In het kader van dit artikel 9 a) wordt een voortijdige geboorte  beschouwd als een miskraam tot de 180ste dag 
zwangerschap, en als een bevalling vanaf de 180ste dag inbegrepen zwangerschap. 

V 20 36,78 € 27,59 € 

428256 Toezicht en verzorging van een miskraam in het ziekenhuismilieu, op de dag van de miskraam, op een 
werkdag 
De verstrekkingen 422553, 428256, 428271, 423555, 428293 en 428315 zijn cumuleerbaar met verstrekkingen 
die op dezelfde dag worden verleend tijdens een daghospitalisatie en/of ziekenhuisopname. 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 

V 20 36,78 € 27,59 € 
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428212 en 428234 zijn op de dag van de miskraam cumuleerbaar met de verstrekkingen 422553, 428256, 
428271, 423555, 428293 en 428315 indien het gaat om verschillende zittingen, waarbij de verstrekking rond 
toezicht en verzorging van een miskraam minstens 1 uur na de andere verstrekking plaats vindt.  
  
Er kan slechts één verstrekking van toezicht en verzorging van een miskraam per dag aangerekend worden.  
  
In het kader van dit artikel 9 a) wordt een voortijdige geboorte  beschouwd als een miskraam tot de 180ste dag 
zwangerschap, en als een bevalling vanaf de 180ste dag inbegrepen zwangerschap. 

428271 Toezicht en verzorging van een miskraam niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, op de 
dag van de miskraam, op een werkdag 
De verstrekkingen 422553, 428256, 428271, 423555, 428293 en 428315 zijn cumuleerbaar met verstrekkingen 
die op dezelfde dag worden verleend tijdens een daghospitalisatie en/of ziekenhuisopname. 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 zijn op de dag van de miskraam cumuleerbaar met de verstrekkingen 422553, 428256, 
428271, 423555, 428293 en 428315 indien het gaat om verschillende zittingen, waarbij de verstrekking rond 
toezicht en verzorging van een miskraam minstens 1 uur na de andere verstrekking plaats vindt.  
  
Er kan slechts één verstrekking van toezicht en verzorging van een miskraam per dag aangerekend worden.  
  
In het kader van dit artikel 9 a) wordt een voortijdige geboorte beschouwd als een miskraam tot de 180ste dag 
zwangerschap, en als een bevalling vanaf de 180ste dag inbegrepen zwangerschap. 

V 20 36,78 € 27,59 € 

423555 Toezicht en verzorging van een miskraam thuis, op de dag van de miskraam, in het weekend of op een 
feestdag 
De verstrekkingen 422553, 428256, 428271, 423555, 428293 en 428315 zijn cumuleerbaar met verstrekkingen 
die op dezelfde dag worden verleend tijdens een daghospitalisatie en/of ziekenhuisopname. 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 zijn op de dag van de miskraam cumuleerbaar met de verstrekkingen 422553, 428256, 
428271, 423555, 428293 en 428315 indien het gaat om verschillende zittingen, waarbij de verstrekking rond 
toezicht en verzorging van een miskraam minstens 1 uur na de andere verstrekking plaats vindt.  
  
Er kan slechts één verstrekking van toezicht en verzorging van een miskraam per dag aangerekend worden.  
  
In het kader van dit artikel 9 a) wordt een voortijdige geboorte beschouwd als een miskraam tot de 180ste dag 
zwangerschap, en als een bevalling vanaf de 180ste dag inbegrepen zwangerschap. 

V 30 55,18 € 41,39 € 

428293 Toezicht en verzorging van een miskraam in het ziekenhuismilieu, op de dag van de miskraam, in het 
weekend of op een feestdag 
De verstrekkingen 422553, 428256, 428271, 423555, 428293 en 428315 zijn cumuleerbaar met verstrekkingen 
die op dezelfde dag worden verleend tijdens een daghospitalisatie en/of ziekenhuisopname. 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 

V 30 55,18 € 41,39 € 
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428212 en 428234 zijn op de dag van de miskraam cumuleerbaar met de verstrekkingen 422553, 428256, 
428271, 423555, 428293 en 428315 indien het gaat om verschillende zittingen, waarbij de verstrekking rond 
toezicht en verzorging van een miskraam minstens 1 uur na de andere verstrekking plaats vindt.  
  
Er kan slechts één verstrekking van toezicht en verzorging van een miskraam per dag aangerekend worden.  
  
In het kader van dit artikel 9 a) wordt een voortijdige geboorte beschouwd als een miskraam tot de 180ste dag 
zwangerschap, en als een bevalling vanaf de 180ste dag inbegrepen zwangerschap. 

428315 Toezicht en verzorging van een miskraam niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, op de 
dag van de miskraam, in het weekend of op een feestdag  
De verstrekkingen 422553, 428256, 428271, 423555, 428293 en 428315 zijn cumuleerbaar met verstrekkingen 
die op dezelfde dag worden verleend tijdens een daghospitalisatie en/of ziekenhuisopname. 
De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 
428212 en 428234 zijn op de dag van de miskraam cumuleerbaar met de verstrekkingen 422553, 428256, 
428271, 423555, 428293 en 428315 indien het gaat om verschillende zittingen, waarbij de verstrekking rond 
toezicht en verzorging van een miskraam minstens 1 uur na de andere verstrekking plaats vindt.  
  
Er kan slechts één verstrekking van toezicht en verzorging van een miskraam per dag aangerekend worden.  
  
In het kader van dit artikel 9 a) wordt een voortijdige geboorte beschouwd als een miskraam tot de 180ste dag 
zwangerschap, en als een bevalling vanaf de 180ste dag inbegrepen zwangerschap. 

V 30 55,18 € 41,39 € 

422516 Toezicht en verzorging thuis na een miskraam vanaf de eerste dag volgend op de dag van de  
miskraam, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen  
De verstrekking 422516 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428315, 
428293, 428330 en 428352. 

V 15 27,59 € 20,70 € 

428330 Toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu na een miskraam vanaf de eerste dag volgend op de dag 
van de miskraam, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen 
De verstrekking 428330 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428315, 
428293, 422516 en 428352. 

V 15 27,59 € 20,70 € 

428352 Toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu na een miskraam vanaf 
de eerste dag volgend op de dag van de miskraam, per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen 
De verstrekking 428352 is niet op dezelfde dag cumuleerbaar met 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 
428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 428256, 428271, 423555, 428315, 
428293, 422516 en 428330. 

V 15 27,59 € 20,70 € 

 c) Voorbereiding tot de bevalling: 

Individuele en/of collectieve fysieke en psychologische voorbereiding tot de bevalling, ongeacht de gebruikte techniek. 
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Die verstrekkingen moeten een gemiddelde globale duur van 60 minuten hebben. De zwangere vrouwen kunnen vergezeld zijn van hun                               

partner. De informatieverstrekking met betrekking tot de zwangerschap, verlossing en het perinatale gebeuren is in de verstrekking begrepen. 

422096 Individuele voorbereiding thuis  
Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411, 
422133 en 428433 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot 
maximaal de waarde V 120 terugbetaald. 

V 10 18,39 € 13,80 € 

428374 Individuele voorbereiding in het ziekenhuismilieu  
Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411, 
422133 en 428433 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot 
maximaal de waarde V 120 terugbetaald. 

V 10 18,39 € 13,80 € 

428396 Individuele voorbereiding niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu 
Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411, 
422133 en 428433 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot 
maximaal de waarde V 120 terugbetaald. 

V 10 18,39 € 13,80 € 

422111 Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen in het ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw 
Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411, 
422133 en 428433 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot 
maximaal de waarde V 120 terugbetaald. 

V 8 14,71 € 11,04 € 

428411 Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen niet bij de patiënt thuis en buiten het 
ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw 
Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411, 
422133 en 428433 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot 
maximaal de waarde V 120 terugbetaald. 

V 8 14,71 € 11,04 € 

422133 Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen in het ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw 
Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411, 
422133 en 428433 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot 
maximaal de waarde V 120 terugbetaald. 

V 5 9,20 € 6,90 € 

428433 Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen niet bij de patiënt thuis en buiten het 
ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw 
Per parturiënte en per dag mag slechts één van de verstrekkingen 422096, 428374, 428396, 422111, 428411, 
422133 en 428433 worden aangerekend en in totaal worden die verstrekkingen per zwangerschap tot 
maximaal de waarde V 120 terugbetaald. 

V 5 9,20 € 6,90  € 

§ 3. Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase op een werkdag 

422575 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase in geval van verlossing thuis, op een 
werkdag  

V 115 211,50€ 158,63 € 
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De verstrekkingen 422575 is niet cumuleerbaar met 422590, 422612 en 422634. 
De verstrekking mag niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. 

422590 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis ingeval de patiënte ingevolge 
verwikkelingen wordt opgenomen in een ziekenhuis, op een werkdag 
Mag niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. De verstrekkingen 422590 is niet cumuleerbaar 
met 422575, 422612 en 422634. 
De verstrekking mag niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. 

V 115 211,50 € 158,63 € 

422612 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis ingeval de patiënte wordt opgenomen 
in een ziekenhuis, zonder verwikkelingen, op een werkdag  
Mag niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. De verstrekkingen 422612 is niet cumuleerbaar 
met 422575, 422590 en 422634. 

V 115 211,50 € 158,63 € 

422634 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis in geval van verlossing in het kader 
van een daghospitalisatie, op een werkdag 
Mag niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. De verstrekkingen 422634 is niet cumuleerbaar 
met 422575, 422590 en 422612. 

V 115 211,50 € 158,63 € 

 

§ 3bis. Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase in het weekend of op een feestdag 

423570 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase in geval van verlossing thuis, in het 
weekend of op een feestdag  
Mag niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. De verstrekkingen 423570 is niet cumuleerbaar 
met 423592, 423614 en 423636. 

V 172,50 317,26 € 237,95 € 

423592 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis ingeval de patiënte ingevolge 
verwikkelingen wordt opgenomen in een ziekenhuis, in het weekend of op een feestdag 
Mag niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. De verstrekkingen 423592 is niet cumuleerbaar 
met 423570, 423614 en 423636. 

V 172,50 317,26 € 237,95 € 

423614 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis ingeval de patiënte wordt opgenomen 
in een ziekenhuis, zonder verwikkelingen, in het weekend of op een feestdag  
Mag niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. De verstrekkingen 423614 is niet cumuleerbaar 
met 423570, 423592 en 423636. 

V 172,50 317,26 € 237,95 € 

423636 Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis in geval van verlossing in het kader 
van een daghospitalisatie, in het weekend of op een feestdag  
Mag niet worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. De verstrekkingen 423636 is niet cumuleerbaar 
met 423570, 423592 en 423614. 

V 172,50 317,26 € 237,95 € 
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§ 4. Verlossingen 

1. In de verplegingsinrichting waar de patiënte is gehospitaliseerd 

422225 Toezicht op en de uitvoering van de verlossing door een vroedvrouw, op een werkdag. V 115 211,50 € 158,63 € 

423500 Toezicht op en de uitvoering van de verlossing door een vroedvrouw, in het weekend of op een 
feestdag.  

V 172,50 317,26 € 237,95 € 

422262 Hulp bij een door een andere vroedvrouw verrichte verlossing in ziekenhuismilieu. V 28 51,50 € 38,63 € 

2. Thuis en in het kader van de daghospitalisatie 

422656 Verlossing verricht door een vroedvrouw thuis, op een werkdag.  V 140 257,48 € 193,11 € 

423651 Verlossing verricht door een vroedvrouw thuis, in het weekend of op een feestdag  V 210 386,23 € 289,68 € 

422671 Verlossing verricht door een vroedvrouw in het kader van een daghospitalisatie, op een werkdag  V 140 257,48 € 193,11 € 

423673 Verlossing verricht door een vroedvrouw in het kader van een daghospitalisatie, in het weekend of op 
een feestdag  

V 210 386,23 € 289,68 € 

422693 Hulp thuis bij een door een geneesheer verrichte verlossing, op een werkdag V 28 51,50 € 38,63 € 

428455 Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing, in het kader van een daghospitalisatie, op een 
werkdag 

V 28 51,50 € 38,63 € 

423695 Hulp thuis bij een door een geneesheer verrichte verlossing, in het weekend of op een feestdag.  V 42 77,25 € 57,94 € 

428470 Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing, in het kader van een daghospitalisatie, in het 
weekend of op een feestdag 

V 42 77,25 € 57,94 € 

422752 Hulp bij een door een andere vroedvrouw verrichte verlossing thuis, op een werkdag  V 60 110,35 € 82,77 € 

423754 Hulp bij een door een andere vroedvrouw verrichte verlossing thuis, in het weekend of op een feestdag  V 90 165,53 € 124,15 € 

422531 Hulp bij een door een andere vroedvrouw verrichte verlossing in het kader van een daghospitalisatie  V 60 110,35 € 82,77 € 

§ 5. Postnatale zorgen : 

422796 Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de verlossing, op een werkdag  
De verstrekking 422796 mag op de dag van de verlossing maximaal tweemaal worden aangerekend. 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties).  
Van deze observaties en het zorgplan wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 

V 21 38,62 € 28,97 € 
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het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 

423791 Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de verlossing, in het weekend of op een feestdag  
De verstrekking 423791 mag op de dag van de verlossing maximaal tweemaal worden aangerekend. 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 

V 31,50 57,93 € 43,45 € 

422774 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste en/of de tweede en/of de derde dag 
volgend op de dag van de verlossing, per dag, op een werkdag  
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 

V 35 64,37  € 48,28 € 

423776 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de eerste en/of de tweede en/of de derde dag 
volgend op de dag van de verlossing, per dag, in het weekend of op een feestdag. 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 

V 52,50 96,56 € 72,42 € 

422914 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, 
op een werkdag. 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 

V 28 51,50 € 38,63 € 
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In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 

422936 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de vierde dag volgend op de dag van de verlossing, 
in het weekend of op een feestdag. 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 

V 42 77,25  € 57,94  € 

422951 Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de vijfde dag volgend op de dag van de verlossing 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 

V 28 51,50 € 38,63  € 

422435 
V= 
2,178303 

Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde dag van het postpartum, per dag 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492 en 428514 zijn niet onderling cumuleerbaar op dezelfde dag. 
 

V15 33,79 €  25,35 € 
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De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer  per verlossing. 

428492 Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu vanaf de zesde dag van het postpartum, per 
dag 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492 en 428514 zijn niet onderling cumuleerbaar op dezelfde dag. 
 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing. 

V15 27,59 € 20,70 € 

428514 
V= 
2,178303 

Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu vanaf de 
zesde dag van het postpartum, per dag 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492 en 428514 zijn niet onderling cumuleerbaar op dezelfde dag. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 

V15 33,79 € 25,35 € 



Hoofdstuk IV Verlossingen. V= 1,839168 EUR & voor bepaalde postnatale verstrekkingen V= 2,252981 EUR  

 

 17 

 

maximum van 6 keer per verlossing. 
422811 
V= 
2,178303 

Eerste raadpleging omtrent borstvoeding thuis, op een werkdag. 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze 
raadplegingen te motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie aan de adviserend  
geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 omvatten een anamnese, een 
observatie en een zorgplan in functie van de verwikkeling. Een verslag wordt opgenomen in het dossier van de 
rechthebbende. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536 en 428551 zijn niet onderling  cumuleerbaar tijdens eenzelfde postpartum. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing. 
 
De verstrekkingen  422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
niet worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435, 428492, 
428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd. 

V 22,50 50,69 € 38,02 € 

428536 Eerste raadpleging omtrent borstvoeding in het ziekenhuismilieu, op een werkdag 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze 
raadplegingen te motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie aan de adviserend  
geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 omvatten een anamnese, een 
observatie en een zorgplan in functie van de verwikkeling. Een verslag wordt opgenomen in het dossier van de 
rechthebbende. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536 en 428551 zijn niet onderling  cumuleerbaar tijdens eenzelfde postpartum. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing. 

V 22,50 41,38 € 31,04 € 
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De verstrekkingen  422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
niet worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435, 428492, 
428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd. 

428551 
V= 
2,178303 

Eerste raadpleging omtrent borstvoeding niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, op 
een werkdag. 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze 
raadplegingen te motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie aan de adviserend  
geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 omvatten een anamnese, een 
observatie en een zorgplan in functie van de verwikkeling. Een verslag wordt opgenomen in het dossier van de 
rechthebbende. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536 en 428551 zijn niet onderling  cumuleerbaar tijdens eenzelfde postpartum. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing. 
 
De verstrekkingen  422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
niet worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435, 428492, 
428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd. 

V 22,50 50,69 € 38,02 € 

422833 
V= 
2,178303 

Eerste raadpleging omtrent borstvoeding thuis, in het weekend of op een feestdag 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze 
raadplegingen te motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie aan de adviserend  
geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 omvatten een anamnese, een 
observatie en een zorgplan in functie van de verwikkeling. Een verslag wordt opgenomen in het dossier van de 
rechthebbende. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
Tijdens eenzelfde postpartum, zijn de verstrekkingen 422833, 428573 en 428595 niet onderling cumuleerbaar 

V 33,75 76,04 € 57,03 € 
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en kunnen niet gecumuleerd  worden met de verstrekkingen 422811, 428536 en 428551. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing. 
 
De verstrekkingen  422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
niet worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435, 428492, 
428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd. 

428573 Eerste raadpleging omtrent borstvoeding in het ziekenhuismilieu, in het weekend of op een feestdag 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze 
raadplegingen te motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie aan de adviserend  
geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 omvatten een anamnese, een 
observatie en een zorgplan in functie van de verwikkeling. Een verslag wordt opgenomen in het dossier van de 
rechthebbende. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
Tijdens eenzelfde postpartum, zijn de verstrekkingen 422833, 428573 en 428595 niet onderling cumuleerbaar 
en kunnen niet gecumuleerd  worden met de verstrekkingen 422811, 428536 en 428551. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing. 
 
De verstrekkingen  422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
niet worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435, 428492, 
428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd. 
 

V 33,75 62,07 € 46,56 € 

428595 
V= 
2,178303 

Eerste raadpleging omtrent borstvoeding niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, in het 
weekend of op een feestdag 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze 
raadplegingen te motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie aan de adviserend  
geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 

V 33,75 76,04 € 57,03 € 
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De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 omvatten een anamnese, een 
observatie en een zorgplan in functie van de verwikkeling. Een verslag wordt opgenomen in het dossier van de 
rechthebbende. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
Tijdens eenzelfde postpartum, zijn de verstrekkingen 422833, 428573 en 428595 niet onderling cumuleerbaar 
en kunnen niet gecumuleerd  worden met de verstrekkingen 422811, 428536 en 428551. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing. 
 
De verstrekkingen  422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
niet worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435, 428492, 
428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd. 

422855 
V= 
2,178303 

Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding thuis 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze 
raadplegingen te motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie aan de adviserend  
geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 omvatten een anamnese, een 
observatie en een zorgplan in functie van de verwikkeling. Een verslag wordt opgenomen in het dossier van de 
rechthebbende. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422855, 428610 en 428632 kunnen enkel worden  verleend nadat de verstrekking 422811, 
428536, 428551, 422833, 428573 of 428595 werden verleend en niet op dezelfde dag. De verstrekkingen 
422855, 428610 en 428632 kunnen maximaal 2 keer  per bevalling worden aangerekend en slechts 1 keer per 
dag. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing.  
 

V 19 42,81 € 32,11 € 

428610 Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding in het ziekenhuismilieu  
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 

V 19 34,94 € 26,21 € 
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enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze 
raadplegingen te motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie aan de adviserend  
geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 omvatten een anamnese, een 
observatie en een zorgplan in functie van de verwikkeling. Een verslag wordt opgenomen in het dossier van de 
rechthebbende. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend 
 
De verstrekkingen 422855, 428610 en 428632 kunnen enkel worden  verleend nadat de verstrekking 422811, 
428536, 428551, 422833, 428573 of 428595 werden verleend en niet op dezelfde dag. De verstrekkingen 
422855, 428610 en 428632 kunnen maximaal 2 keer  per bevalling worden aangerekend en slechts 1 keer per 
dag. 
 
De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing.  
 
De verstrekkingen  422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
niet worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435, 428492, 
428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd. 
 

428632 
V= 
2,178303 

Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
enkel worden verleend indien verwikkelingen zijn opgetreden bij de borstvoeding. De vroedvrouw dient deze 
raadplegingen te motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie aan de adviserend  
geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
De verstrekkingen 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 en 428595 omvatten een anamnese, een 
observatie en een zorgplan in functie van de verwikkeling. Een verslag wordt opgenomen in het dossier van de 
rechthebbende. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422855, 428610 en 428632 kunnen enkel worden  verleend nadat de verstrekking 422811, 
428536, 428551, 422833, 428573 of 428595 werden verleend en niet op dezelfde dag. De verstrekkingen 
422855, 428610 en 428632 kunnen maximaal 2 keer  per bevalling worden aangerekend en slechts 1 keer per 
dag. 

V 19 42,81 € 32,11 € 
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De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 kunnen pas vanaf de zesde dag van het postpartum worden verleend, met een gezamenlijk 
maximum van 6 keer per verlossing.  
 
De verstrekkingen  422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 kunnen 
niet worden geattesteerd indien, tijdens dezelfde verzorgingsdag, ook een verstrekking 422435, 428492, 
428514, 422472, 428691 of 428713 werd verleend en geattesteerd. 

422450  
V= 
2,178303 
 

Postnataal toezicht en verzorging thuis, per dag,  
De verstrekkingen 422450, 428654, en 428676 zijn niet onderling cumuleerbaar op dezelfde dag en kunnen 
gezamenlijk maximum 3 keer aangerekend worden, nadat de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 
422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 gezamenlijk reeds 6 keer 
werden uitgevoerd en aangerekend. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De vroedvrouw moet die bijkomende verzorging motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt 
deze motivatie aan de adviserend geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 

V 15 33,79 € 25,35 € 

428654 Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu, per dag,  
De verstrekkingen 422450, 428654, en 428676 zijn niet onderling cumuleerbaar op dezelfde dag en kunnen 
gezamenlijk maximum 3 keer aangerekend worden, nadat de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 
422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 gezamenlijk reeds 6 keer 
werden uitgevoerd en aangerekend. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De vroedvrouw moet die bijkomende verzorging motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt 
deze motivatie aan de adviserend geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 

V 15 27,59 € 20,70 € 
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en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 
 

428676 
V= 
2,178303 
 

Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, per dag 
De verstrekkingen 422450, 428654, en 428676 zijn niet onderling cumuleerbaar op dezelfde dag en kunnen 
gezamenlijk maximum 3 keer aangerekend worden, nadat de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 
422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 en 428632 gezamenlijk reeds 6 keer 
werden uitgevoerd en aangerekend. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De vroedvrouw moet die bijkomende verzorging motiveren in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt 
deze motivatie aan de adviserend geneesheer en/of behandelend geneesheer op hun vraag. 
 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 
 

V 15 33,79 € 25,35 € 

422472 
V= 
2,178303 
 

Postnataal toezicht en verzorging thuis bij verwikkelingen, per dag  
Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. 
 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 

V 15 33,79 € 25,35 € 
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De verstrekkingen 422472, 428691 en 428713 zijn niet onderling cumuleerbaar op dezelfde dag. 
 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 
 

428691 Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu bij verwikkelingen, per dag  
Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. 
 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422472, 428691 en 428713 zijn niet onderling cumuleerbaar op dezelfde dag. 
 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 
 

V 15 27,59 € 20,70 € 
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428713 
V= 
2,178303 
 

Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu bij 
verwikkelingen, per dag V 15 
Voor deze verstrekking is een voorschrift van een geneesheer vereist. 
 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
 
De verstrekking kan ten laatste 1 jaar na de bevalling worden verleend. 
 
De verstrekkingen 422472, 428691 en 428713 zijn niet onderling cumuleerbaar op dezelfde dag. 
 
Deze verstrekking omvat het postnataal onderzoek van moeder en kind (anamnese, klinische evaluatie, meting 
en opvolging van de noodzakelijke parameters en andere observaties). Van deze observaties en het zorgplan 
wordt een verslag in het dossier van de rechthebbende genoteerd. 
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld in de volgende situaties: tijdens de opname van het kind in een 
ziekenhuis, een afstandskind of het overlijden (in utero of perinataal) van het kind, is het toegelaten dat het 
kind niet aanwezig kan zijn tijdens deze verstrekkingen. Indien de motivering van deze afwezigheid duidelijk in 
het dossier is vermeld, kan de vroedvrouw deze verstrekkingen attesteren voor de verzorging verleend aan de 
moeder, zelfs in afwezigheid van het kind. 
 
 
 

V 15 33,79 € 25,35 € 

§ 6. Dossier van de rechthebbende : 
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Voor alle verstrekkingen opgenomen in de eerste 5 paragrafen van dit artikel, moet het dossier van de rechthebbende ten minste volgende  
algemene gegevens bevatten : 
  
 - de identificatiegegevens van de rechthebbende;  
- de identificatie van de vroedkundige verzorging die verleend werd;  
- de identificatie van de vroedvrouw die deze verzorging heeft verleend; 
- de planning van de verzorging;  
- de evaluatie van de verzorging;  
- de identificatie van de behandelend geneesheer ( huisarts,  
geneesheer specialist in de gynaecologie-verloskunde,...);  
- alle specifieke gegevens betreffende de verstrekkingen, vermeld in dit artikel 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verzorging.  
  
 Daarnaast bevat het dossier de gegevens die betrekking hebben op elke fase van de tenlasteneming, namelijk : 
  
 a) Voor de prenatale zorgen, vermeld in § 2 a) en 2 c) van dit artikel :  
 - de identificatie van het ziekenhuis waarnaar de zwangere wenst te  
worden verwezen voor de bevalling;  
- de medische anamnese indien deze gegevens beschikbaar zijn;  
- de verloskundige anamnese;  
- de vermoedelijke bevallingsdatum;  
- de lijst en resultaten van lichamelijke en technische onderzoeken  
uitgevoerd door de vroedvrouw in het kader van de zwangerschap. 
  
 b) Voor zorgen rond een miskraam vermeld in § 2 b) van dit artikel :  
 - het verloop van de miskraam;  
- de lijst en resultaten van lichamelijke en technische onderzoeken  
uitgevoerd door de vroedvrouw in het kader van de miskraam. c) Voor de perinatale zorgen, vermeld in § 3, 3bis en 4 van dit artikel :  
 - de bevallingsdatum;  
- het aantal zwangerschapweken;  
- de identificatie van het ziekenhuis waar de bevalling is gebeurd;  
- het onderzoek van het kind met vermelding van de Apgar-score indien  
dit gekend is bij de vroedvrouw;  
- het verloop van de arbeid en/of de bevalling;  
- de lijst en resultaten van lichamelijke en technische onderzoeken  
uitgevoerd door de vroedvrouw in het kader van de arbeid en/of de  
bevalling.  
  
 d) Voor de postnatale zorgen, vermeld § 5 van dit artikel :  
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 - de bevallingsdatum;  
- het aantal zwangerschapweken;  
- de identificatie van het ziekenhuis waar de bevalling is gebeurd;  
- het verloop van het postpartum;  
- de lijst en resultaten van lichamelijke en technische onderzoeken  
uitgevoerd door de vroedvrouw in het kader van het postpartum.  
  
 Onverminderd de bewaringstermijnen die door andere wetgevingen zijn  opgelegd, moet het dossier van de rechthebbende gedurende ten  
minste vijf jaar worden bewaard vanaf de laatste geattesteerde verzorging.  
  
 Het dossier van de rechthebbende kan door verschillende vroedvrouwen samen worden bijgehouden, maar elke vroedvrouw is  
verantwoordelijk voor het bijhouden van de elementen uit het dossier die verband houden met de door har verleende verzorging."  

 

§ 7. Zwangerschapsboekje 

De vroedvrouw stelt een zwangerschapsboekje ter beschikking van de rechthebbende. Dit boekje omvat alle nuttige en noodzakelijke informatie omtrent de 
zwangerschap en het postpartum. 

§ 8. 

Voor de toepassing van artikel 9, a), wordt als daghospitalisatie beschouwd een opname in het ziekenhuis gedurende minder dan 24 uur. 

§ 9. 

Het weekend begint op zaterdag 0 uur en duurt tot zondag 24 uur. Een feestdag duurt van 0 tot 24 uur. Volgende feestdagen geven recht op de specifieke 
verstrekkingen voor in het weekend of op een feestdag : 1 januari, paasmaandag, 1 mei, Hemelvaartsdag, pinkstermaandag, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 
11 november en 25 december. 

Als het gaat over een verstrekking waarvoor het onderscheid wordt gemaakt naargelang ze wordt verleend op een werkdag of in het weekend of op een feestdag 
en die zich over twee dagen uitstrekt, bepaalt de dag van de verlossing of het miskraam welke verstrekking kan worden aangerekend. 

 

Dit document werd opgemaakt door de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen op basis van de documenten van het RIZIV. 


