
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Verloskunde 2021

Basisverzekeringen
FBTO Zorg basisverzekering 
restitutiepolis

Basisverzekeringen
FBTO Zorg basisverzekering 
naturapolis

Aanvullende modules Aanvullende modules

Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis
(Wmg-tarief of marktconform 
bedrag)**

Vergoeding Naturapolis 
 (75% van het gemiddelde tarief* 
waarvoor wij deze zorg hebben 
ingekocht bij door ons 
gecontracteerde zorgverleners)

1001 Volledige verloskundige zorg € 1.607,19 € 1.205,39

1011 Volledige verloskundige zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 1.976,85 € 1.482,64

1101 Volledige prenatale zorg € 594,66 € 446,00

1102 Volledige natale zorg € 650,91 € 488,18

1103 Volledige postnatale zorg € 361,62 € 271,22

1111 Volledige prenatale zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 731,43 € 548,57

1112 Volledige natale zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 800,62 € 600,47

1113 Volledige postnatale zorg, woonachtig in een achterstandswijk € 444,79 € 333,59

1201 Prenatale zorg van 0 t/m 14 weken € 202,18 € 151,64

1203 Prenatale zorg na 29 weken, doch vóór de bevalling € 683,86 € 512,90

1204 Prenatale zorg van 15 t/m 29 weken € 303,28 € 227,46

1211 Prenatale zorg van 0 t/m 14 weken, woonachtig in een achterstandswijk € 248,68 € 186,51

1213 Prenatale zorg na 29 weken doch vóór de bevalling, woonachtig in een 
achterstandswijk 

€ 841,15 € 630,86

1214 Prenatale zorg van 15 t/m 29 weken, woonachtig in een achterstandswijk € 373,03 € 279,77

1301 Prenatale zorg 1e verloskundige, periode 0 t/m 14 weken € 101,09 € 75,82

1302 Prenatale zorg 1e verloskundige, periode 15 t/m 29 weken € 303,28 € 227,46

1303 Prenatale zorg 1e verloskundige, periode na 29 weken, doch voor de 
bevalling.

€ 428,16 € 321,12

1311 In de periode van 0 t/m 14 weken, eerste verloskundige, woonachtig in een 
achterstandswijk 

€ 124,34 € 93,26

1312 In de periode van 15 t/m 29 weken, eerste verloskundige, woonachtig in een 
achterstandswijk

€ 373,03 € 279,77

Behandeling



Basisverzekeringen
FBTO Zorg basisverzekering 
restitutiepolis

Basisverzekeringen
FBTO Zorg basisverzekering 
naturapolis

Aanvullende modules Aanvullende modules

Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis
(Wmg-tarief of marktconform 
bedrag)**

Vergoeding Naturapolis 
 (75% van het gemiddelde tarief* 
waarvoor wij deze zorg hebben 
ingekocht bij door ons 
gecontracteerde zorgverleners)

Behandeling

1313 In de periode na 29 weken doch vóór de bevalling, eerste verloskundige, 
woonachtig in een achterstandswijk 

€ 526,64 € 394,98

1351 Prenatale zorg 2e verloskundige, periode 0 t/m 14 weken € 594,66 € 446,00

1352 Prenatale zorg 2e verloskundige, periode 15 t/m 29 weken € 392,48 € 294,36

1353 Prenatale zorg 2e verloskundige, periode na 29 weken, doch voor de 
bevalling.

€ 267,60 € 200,70

1361 In de periode van 0 t/m 14 weken, tweede verloskundige, woonachtig in een 
achterstandswijk 

€ 731,43 € 548,57

1362 In de periode van 15 t/m 29 weken, tweede verloskundige, woonachtig in een 
achterstandswijk 

€ 482,75 € 362,06

1363 In de periode na 29 weken doch vóór de bevalling, tweede verloskundige, 
woonachtig in een achterstandswijk 

€ 329,15 € 246,86

1401 Uitwendige versie bij stuitligging € 111,24 € 83,43

1602 Algemene termijnen echo € 48,02 € 36,02

1603 Specifieke diagnose echo: groeistagnatie (maximaal 2 echo's) € 40,02 € 30,02

1604 Specifieke diagnose echo: bloedverlies (maximaal 2 echo's) € 40,02 € 30,02

1605 Specifieke diagnose echo: uitwendige versie (maximaal 2 echo's) € 40,02 € 30,02

1606 Specifieke diagnose echo: ligging (maximaal 1 echo) € 40,02 € 30,02

1607 Specifieke diagnose echo: placentacontrole (maximaal 1 echo) € 40,02 € 30,02

1610 Prenatale screening: counseling € 48,88 € 36,66

1612 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), bij 
eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap

€ 162,31 € 121,73

1622 Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO), bij elk 
volgend kind van een meerlingenzwangerschap

€ 162,31 € 121,73

1625 Prenatale screening: NT meting met medische indicatie - bij eenlingen en bij 
het eerste kind van een meerlingenzwangerschap

€ 186,63 € 139,97

1627 Prenatale screening: NT meting met medische indicatie - bij elk volgend kind 
van een meerlingenzwangerschap

€ 112,40 € 84,30



Basisverzekeringen
FBTO Zorg basisverzekering 
restitutiepolis

Basisverzekeringen
FBTO Zorg basisverzekering 
naturapolis

Aanvullende modules Aanvullende modules

Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis
(Wmg-tarief of marktconform 
bedrag)**

Vergoeding Naturapolis 
 (75% van het gemiddelde tarief* 
waarvoor wij deze zorg hebben 
ingekocht bij door ons 
gecontracteerde zorgverleners)

Behandeling

1703 Module geboortecentrum € 594,40 € 445,80

1705 Module geboortecentrum Doorverwezen bevalling € 594,40 € 445,80

1706 Bevalling in een geboortecentrum op sociale indicatie of medische indicatie € 594,40 € 445,80

1707 Verblijf geboortecentrum € 54,51 € 40,88

1717 Preconceptieconsult, korter dan 20 minuten € 30,91 € 23,18

1718 Preconceptieconsult 20 minuten en langer € 61,83 € 46,37

1719 Plaatsen/verwijderen van een spiraal of implantatiestaafje € 67,01 € 50,26

1721 Specifieke diagnose echo: verminderde vitaliteit (maximaal 1 echo) € 40,02 € 30,02

8400R Echo zwangerschap BTL Medisch specialistische zorg € 48,02 € 36,02

8401R Verl. hulp alleen controle € 594,66 € 446,00

Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of 
aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen 
bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt.

* Voor de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief wordt uitgegaan van het basistarief voor de reguliere prestaties uit de Zorgverzekeringswet. Omdat 
er geen zicht is op de kwaliteit van de geleverde zorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders, wordt er aan de opslagen (toeslagen) voor kwaliteit geen waarde 
gehecht. 

** Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis vermelden wij de Wmg-tarieven. Indien er geen Wmg-tarieven zijn vastgesteld, dan gelden marktconforme bedragen. 
Deze worden niet in dit overzicht getoond (er staat dan "op aanvraag"). Een indicatie van de marktconforme bedragen kunt u bij ons opvragen.  We vergoeden in 
ieder geval het indicatieve bedrag. Zijn de kosten hoger dan dit indicatieve bedrag, dan beoordelen we de nota individueel.  We vergoeden maximaal het bedrag 
dat de meeste andere vergelijkbare zorgaanbieders voor deze behandeling rekenen. U krijgt hierover bericht van ons. 




