
NOMENCLATUUR ARTIKEL 9 

Omschrijving Prestatiecode Info 

 Thuis Ziekenhuis Andere  

§ 1. Inspuitingen 

Inspuiting 421993   geen cumul met art.8 (vpk. 
zorgen) en andere zorgen 
vroedvrouw (art.9, a) 

 

§ 2. Prenatale zorgen 

a) Prenatale zittingen     

1e individuele zitting (60’) / openen dossier / 1x per zwangerschap 422030 428094 428116 onderling niet 
cumuleerbaar   
max 12 zittingen per 
zwangerschap 

Individuele zitting (30’) 422052 428131 428153 

Individuele zitting bij risicozwangerschap – werkdag 422870 428175 428190 Het aantal, de frequentie 
en de plaats van de 
prestaties  worden door de 
geneesheer-specialist 
uitdrukkelijk op het 
voorschrift vermeld 

Individuele zitting bij risicozwangerschap – weekend of feestdag 422892 428212 428234 

 

b) Toezicht en verzorging van een miskraam (tot de 180e dag van de zwangerschap)    max 1x/dag 

Toezicht en verzorging miskraam: dag van miskraam – weekdag 422553 428256 428271  

Toezicht en verzorging miskraam: dag van miskraam – weekend of feestdag 423555 428293 428315  

Verzorging vanaf de 1e dag na miskraam 422516 428330 428352 max 3x aanrekenbaar 

  

c) Voorbereiding tot de bevalling     

Individuele voorbereiding (V10) 422096 428374 428396 1x/dag 
terugbetaling tot een 
maximumwaarde van 
V120 

Collectieve voorbereiding 2 tot 5 vrouwen (V8)  422111 428411 

Collectieve voorbereiding 6 tot 10 vrouwen (V5)  422133 428433 

 

§ 3. Toezicht en hulp aan de parturiënte tijdens de arbeidsfase thuis 

Verlossing thuis – werkdag 422575   onderling niet 
cumuleerbaar Arbeidsfase – opname na verwikkelingen – werkdag 422590   

Arbeidsfase – opname zonder verwikkelingen – werkdag 422612   

Verlossing in daghospitalisatie – werkdag 422634   



∞ onderling niet cumuleerbaar 
⌂ niet op dezelfde dag als 
# tot 1 jaar na de bevalling aanrekenbaar 
 

 

Verlossing thuis – weekend of feestdag 423570   onderling niet 
cumuleerbaar Arbeidsfase – opname na verwikkelingen – weekend of feestdag 423592   

Arbeidsfase – opname zonder verwikkelingen – weekend of feestdag 423614   

Verlossing in daghospitalisatie – weekend of feestdag 423636   

 

§ 4. Verlossingen (verlossing door of hulp bij verlossing door) 

Vroedvrouw zelf – werkdag 422656 422225 422671  

Vroedvrouw zelf – weekend of feestdag 423651 423500 423673  

Geneesheer – werkdag 422693  428455  

Geneesheer – weekend of feestdag 423695  428470  

Andere vroedvrouw – werkdag 422752 
422262 

422531  

Andere vroedvrouw – weekend of feestdag 423754 422531  

 

§ 5. Postnatale zorgen 

Dag van de verlossing – werkdag 422796   max 2x 

Dag van de verlossing – weekend of feestdag 423791   

1e, 2e of 3e dag na de verlossing – werkdag 422774    

1e, 2e of 3e dag na de verlossing – weekend of feestdag 423776    

4e dag na de verlossing – werkdag 422914    

4e dag na de verlossing – weekend of feestdag 422936    

5e dag na de verlossing 422951    

Vanaf de 6e dag na de verlossing ⌂ # 422435 428492 428514 in totaal max 6 van deze 
prestaties per verlossing 
en pas vanaf de 6e dag na 
bevalling, max 1/dag 

1e raadpleging omtrent borstvoeding – werkdag ∞ ⌂ # 422811 428536 428551 

1e raadpleging omtrent borstvoeding – weekend of feestdag ∞ ⌂ # 422833 428573 428595 

Opvolgingsraadpleging borstvoeding (pas na de 1e raadpleging)  
(1x/dag en max 2x aanrekenbaar) ∞ ⌂ # 

422855 428610 428632 

Postnataal toezicht en verzorging  
(1x/dag en max 3 maal aanrekenbaar) ∞ # 

422450 428654 428676 
na eerst 6x in totaal  
422435, 422811-422833, 
422855, 428492 t.e.m. 
428632 

Postnataal toezicht en verzorging bij verwikkelingen ∞ ⌂ # 
422472 428691 428713 


