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Artikel 9 – VERLOSSINGEN 
 

    Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien : 
     
    a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is (V) :

namelijk in het kader van pre-, peri- of postnatale verzorging 
binnen het terrein van de verloskunde, de fertiliteitsbehandeling, 
de gynaecologie en de neonatologie.

     
    … 
     
    § 2. Prenatale zorgen:    
        
    a) prenatale zittingen :    
  …      
      
  428116  Eerste individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt 

thuis en buiten het ziekenhuismilieu V 21
      
    Deze De verstrekkingen 422030, 428094 en 428116 omvatten de 

eventuele vaststelling van de zwangerschap, het openen van het 
zwangerschapsdossier 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. 
  …   
     
  428153  Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis 

en buiten het ziekenhuismilieu V 15
      
    Deze De verstrekkingen 422052, 428131 en 428153 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. 

     
    … 
     
  422870  Individuele verloskundige zitting thuis in geval van een 

risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer -
specialist voor verloskunde in de gynaecologie-
verloskunde, op een werkdag V 15

      
      



  428175  Individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu in 
geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een 
geneesheer -specialist voor verloskunde in de 
gynaecologie-verloskunde, op een werkdag V 15

      
  428190  Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis 

en buiten het ziekenhuismilieu in geval van een 
risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer -
specialist voor verloskunde in de gynaecologie-
verloskunde, op een werkdag V 15

      
  422892  Individuele verloskundige zitting thuis in geval van een 

risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer -
specialist voor verloskunde in de gynaecologie-
verloskunde, in het weekend of op een feestdag V 22,5

      
  428212  Individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu in 

geval van een risicozwangerschap op voorschrift van een 
geneesheer -specialist voor verloskunde in de 
gynaecologie-verloskunde, in het weekend of op een 
feestdag V 22,5

      
  428234  Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis 

en buiten het ziekenhuismilieu in geval van een 
risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer -
specialist voor verloskunde in de gynaecologie-
verloskunde, in het weekend of op een feestdag V 22,5

     
    … 
     
    Voor de verstrekkingen 422870, 428175, 428190, en 422892, 428212 

en 428234 mogen 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 voor verloskunde in de gynaecologie-verloskunde, indien 
de zwangere vrouw door de vroedvrouw doorverwezen wordt wegens 
het vermoeden van een aandoening, dat in het 
zwangerschapsdossier dossier van de rechthebbende moet worden 
vermeld. 

     
    Er kan slechts één individuele verloskundige zitting per dag 

aangerekend worden. 
     
    b) Toezicht en verzorging van een miskraam : 
  …   
     
  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 V 15

      
    De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 

428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212, 428234, 422553, 
428256, 428271, 423555, 428293, 428315, 422516, 428330 en 428352 
zijn onderling niet cumuleerbaar op dezelfde dag. 

     
    … 



    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.

     
    b c) voorbereiding tot de bevalling :
     
    … 
     
    § 5. Postnatale zorgen : 
     
  …   
     
  428514  Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis 

en buiten het ziekenhuismilieu vanaf de zesde dag van 
het postpartum, per dag V 15

     
    De verstrekkingen 422435, 428492 en 428514 zijn niet onderling 

cumuleerbaar op dezelfde dag. 
     
  …   
     
  428551  Eerste raadpleging omtrent borstvoeding niet bij de 

patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, op een 
werkdag V 22,5

     
    De verstrekkingen 422811, 428536 en 428551 zijn niet onderling 

cumuleerbaar tijdens eenzelfde postpartum. 
     
  …   
     
  428595  Eerste raadpleging omtrent borstvoeding niet bij de 

patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, in het 
weekend of op een feestdag V 33,75

      
    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. 

     
  …   
     
  428632  Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding niet bij de 

patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu V 19
      
    … 
     



    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 op een bijlage die wordt 
gevoegd bij het getuigschrift voor verstrekte hulp 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 moeten minimaal 90 minuten duren. De verstrekkingen 
422855, 428610 en 428632 moeten minimaal 60 minuten duren. 

     
    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 verstrekkingen 422855, 428610 en 428632 omvatten het 

opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van het zorgplan met 
verslag in het dossier van de rechthebbende. 

     
    … 
     
  422450  Postnataal toezicht en verzorging thuis, per dag, met een 

maximum van 3 verstrekkingen, nadat de 
verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 
428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 gezamenlijk reeds 7 keer werden 
uitgevoerd en aangerekend V 15

      
  428654  Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu, 

per dag, met een maximum van 3 verstrekkingen, 
nadat de verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 
422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 
422855, 428610 en 428632 gezamenlijk reeds 7 keer 
werden uitgevoerd en aangerekend V 15

      
  428676  Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis 

en buiten het ziekenhuismilieu, per dag, met een 
maximum van 3 verstrekkingen, nadat de 
verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 
428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 
428610 en 428632 gezamenlijk reeds 7 keer werden 
uitgevoerd en aangerekend V 15

     
    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 7 keer werden 
uitgevoerd en aangerekend . 

     
    De vroedvrouw moet die bijkomende verzorging motiveren op een 

bijlage die bij het getuigschrift voor verstrekte hulp wordt gevoegd
in het dossier van de rechthebbende. Zij bezorgt deze motivatie 
aan de adviserend geneesheer en/of behandelend geneesheer op 
hun vraag.

     
  …   
     



  428713  Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis 
en buiten het ziekenhuismilieu bij verwikkelingen, per dag V 15

      
    … 
     
    De verstrekkingen 422472, 428691 en 428713 zijn niet onderling 

cumuleerbaar op dezelfde dag. 
     
    De verstrekkingen 422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 

422951, 422435, 428492, 428514, 422450, 428654, 428676, 422472, 
428691 en 428713 omvatten 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 
zwangerschapsdossier dossier van de rechthebbende genoteerd. 

     
    … 
     
    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. 

     
    § 6. Zwangerschapsdossier Dossier van de rechthebbende : 
     
    Het zwangerschapsdossier waarvan sprake in de verstrekkingen 

422030, 428094 en 428116 omvat onder andere de naam van de 
behandelend geneesheer en de benaming van het ziekenhuis 
waarnaar de zwangere wenst te worden verwezen, de medische en 
verloskundige anamnese, de voorziene bevallingsdatum, de 
lichamelijke en technische onderzoeken, het verloop van de 
arbeid, de bevalling en het postpartum, het onderzoek van het kind 
met vermelding van de Apgar-score en het verslag in het kader 
van het postnataal toezicht en verzorging. Het vermoeden van een 
aandoening als gevolg waarvan de zwangere vrouw door de 
vroedvrouw naar een geneesheer-specialist voor verloskunde 
wordt doorverwezen op dezelfde dag als de dag waarop een 
verstrekking 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 
422870, 428175, 428190, 422892, 428212 of 428234 wordt verricht, 
moet ook daarin worden vermeld. 

     
    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 : 
    - 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 haar verleende 
verzorging. 
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    "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998)
    "HOOFDSTUK IV. - VERLOSSINGEN 
     
    Art. 9. Worden als verloskundige verstrekkingen aangezien :" 
     
    "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998) + "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "a) wanneer daarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is (V) 

: namelijk in het kader van pre-, peri- of postnatale verzorging binnen 
het terrein van de verloskunde, de fertiliteitsbehandeling, de 
gynaecologie en de neonatologie."

     
    "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998)
    "§ 1. Inspuitingen :   
  421993  Inspuiting V 5
      
    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.
     
    § 2. Prenatale zorgen:"   
       
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + Erratum B.S. 14.12.2011 
    "a) prenatale zittingen :"   
     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012)
"  422030  Eerste individuele verloskundige zitting thuis V 21
      
  428094  Eerste individuele verloskundige zitting in het 

ziekenhuismilieu V 21
      
  428116  Eerste individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt 

thuis en buiten het ziekenhuismilieu V 21 "
      
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "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." 

     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012)
    "Deze verstrekkingen duren minstens 60 minuten." 
     
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "Deze verstrekkingen kunnen niet onderling worden gecumuleerd 

tijdens eenzelfde zwangerschap." 
     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) 
"  422052  Individuele verloskundige zitting thuis V 15
      
  428131  Individuele verloskundige zitting in het ziekenhuismilieu V 15
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  428153  Individuele verloskundige zitting niet bij de patiënt thuis 
en buiten het ziekenhuismilieu V 15 "

      
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "De verstrekkingen 422052, 428131 en 428153 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." 

     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) 
    "Deze verstrekkingen duren minstens 30 minuten. 
     
    De verstrekkingen 422030, 428094, 428116, 422052, 428131 en 

428153 worden samen maximaal twaalf maal per zwangerschap 
terugbetaald." 

     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
"  422870  Individuele verloskundige zitting thuis in geval van een 

risicozwangerschap op voorschrift van een geneesheer 
specialist in de gynaecologie-verloskunde, op een 
werkdag V 15

      
  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 V 15

      
  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 V 15

      
  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 V 22,5

      
  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 V 22,5

      
  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 V 22,5 "

      
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012)
    "Het aantal, de frequentie en de plaats van de verstrekkingen 422870, 

428175, 428190, 422892, 428212 en 428234 worden door de 
geneesheer-specialist uitdrukkelijk op het voorschrift vermeld." 
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    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "Voor de verstrekkingen 422870 en 422892 mogen 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." 

     
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "Er kan slechts één individuele verloskundige zitting per dag 

aangerekend worden. 
     
    b) Toezicht en verzorging van een miskraam :" 
     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012)
"  422553  Toezicht en verzorging van een miskraam thuis, op de 

dag van de miskraam, op een werkdag V 20
      
  428256  Toezicht en verzorging van een miskraam in het 

ziekenhuismilieu, op de dag van de miskraam, op een 
werkdag V 20

      
  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 V 20

      
  423555  Toezicht en verzorging van een miskraam thuis, op de 

dag van de miskraam, in het weekend of op een feestdag V 30
      
  428293  Toezicht en verzorging van een miskraam in het 

ziekenhuismilieu, op de dag van de miskraam, in het 
weekend of op een feestdag V 30

      
  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 V 30

     
  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 V 15

      
  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 V 15
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  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 V 15

      
    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." 

     
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "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. 

     
    c) voorbereiding tot de bevalling :"
     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012)
    "Individuele en/of collectieve fysieke en psychologische voorbereiding 

tot de bevalling, ongeacht de gebruikte techniek. 
     
    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 V 10
      
  428374  Individuele voorbereiding in het ziekenhuismilieu V 10
      
  428396  Individuele voorbereiding niet bij de patiënt thuis en 

buiten het ziekenhuismilieu V 10
      
  422111  Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen 

in het ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw V 8
      
  428411  Collectieve voorbereiding van 2 tot 5 zwangere vrouwen 

niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, per 
zwangere vrouw V 8

      
  422133  Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen 

in het ziekenhuismilieu, per zwangere vrouw V 5
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  428433  Collectieve voorbereiding van 6 tot 10 zwangere vrouwen 
niet bij de patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, per 
zwangere vrouw V 5 "

      
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + Erratum B.S. 14.12.2011 
    "Per parturiënte en per dag mag slechts een 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."

     
    "K.B. 24.8.2001" (in werking 1.10.2001) 
    "§ 3. Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de arbeidsfase op een 

werkdag:
  422575  Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de 

arbeidsfase in geval van verlossing thuis, op een werkdag V 115
      
  422590  Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de 

arbeidsfase thuis ingeval de patiënte ingevolge 
verwikkelingen wordt opgenomen in een ziekenhuis, op 
een werkdag V 115

      
  422612  Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de 

arbeidsfase thuis ingeval de patiënte wordt opgenomen in 
een ziekenhuis, zonder verwikkelingen, op een werkdag V 115

      
  422634  Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de 

arbeidsfase thuis in geval van verlossing in het kader van 
een daghospitalisatie, op een werkdag V 115

      
    De verstrekkingen 422575, 422590, 422612 en 422634 mogen niet 

worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. 
     
    De verstrekkingen 422575, 422590, 422612 en 422634 zijn onderling 

niet cumuleerbaar.
     
    § 3bis. Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de arbeidsfase in het 

weekend of op een feestdag.
  423570  Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de 

arbeidsfase in geval van verlossing thuis, in het weekend 
of op een feestdag V 172,5

      
  423592  Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de 

arbeidsfase thuis ingeval de patiënte ingevolge 
verwikkelingen wordt opgenomen in een ziekenhuis, in 
het weekend of op een feestdag V 172,5

      
  423614  Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de 

arbeidsfase thuis ingeval de patiënte wordt opgenomen in 
een ziekenhuis, zonder verwikkelingen, in het weekend of 
op een feestdag V 172,5

      
  423636  Toezicht en hulp aan de parturiente tijdens de 

arbeidsfase thuis in geval van verlossing in het kader van 
een daghospitalisatie, in het weekend of op een feestdag V 172,5
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    De verstrekkingen 423570, 423592, 423614 en 423636 mogen niet 
worden aangerekend zonder dat een verlossing volgt. 

     
    De verstrekkingen 423570, 423592, 423614 en 423636 zijn onderling 

niet cumuleerbaar."
     
    "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998) + "K.B. 2.10.2007" (in werking 

1.12.2007) + "K.B. 19.5.2010" (in werking 1.7.2010)
    "§ 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
      
   423500 Toezicht op en de uitvoering van de verlossing door een 

vroedvrouw, in het weekend of op een feestdag V 172,5
      
   422240 Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing in 

ziekenhuismilieu V 27,43
      
   422262 Hulp bij een door een andere vroedvrouw verrichte 

verlossing in ziekenhuismilieu V 28 "
      
    "K.B. 24.8.2001" (in werking 1.10.2001) 
    "2) thuis en in het kader van de daghospitalisatie :
  422656  Verlossing verricht door een vroedvrouw thuis, op een 

werkdag V 140
      
  423651  Verlossing verricht door een vroedvrouw thuis, in het 

weekend of op een feestdag V 210
      
  422671  Verlossing verricht door een vroedvrouw in het kader van 

een daghospitalisatie, op een werkdag V 140
      
  423673  Verlossing verricht door een vroedvrouw in het kader van 

een daghospitalisatie, in het weekend of op een feestdag V 210 "
      
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012)  
"  422693  Hulp thuis bij een door een geneesheer verrichte 

verlossing, op een werkdag V 28
      
  428455  Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing, in 

het kader van een daghospitalisatie, op een werkdag V 28
      
  423695  Hulp thuis bij een door een geneesheer verrichte 

verlossing, in het weekend of op een feestdag V 42
      
  428470  Hulp bij een door een geneesheer verrichte verlossing, in 

het kader van een daghospitalisatie, in het weekend of op 
een feestdag V 42 "

      
    "K.B. 24.8.2001" (in werking 1.10.2001)  
"  422752  Hulp bij een door een andere vroedvrouw verrichte 

verlossing thuis, op een werkdag V 60
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  423754  Hulp bij een door een andere vroedvrouw verrichte 
verlossing thuis, in het weekend of op een feestdag V 90

      
  422531  Hulp bij een door een andere vroedvrouw verrichte 

verlossing in het kader van een daghospitalisatie V 60 "
      
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) 
    "§ 5. Postnatale zorgen :
     
  422796  Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de 

verlossing, op een werkdag V 21
      
  423791  Postnataal toezicht en verzorging thuis op de dag van de 

verlossing, in het weekend of op een feestdag V 31,5
      
    De verstrekkingen 422796 en 423791 mogen op de dag van de 

verlossing maximaal tweemaal worden aangerekend. 
     
  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 V 35

      
  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 V 52,5

      
  422914  Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de 

vierde dag volgend op de dag van de verlossing, op een 
werkdag V 28

      
  422936  Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de 

vierde dag volgend op de dag van de verlossing, in het 
weekend of op een feestdag V 42

      
  422951  Postnataal toezicht en verzorging thuis gedurende de 

vijfde dag volgend op de dag van de verlossing V 28
      
  422435  Postnataal toezicht en verzorging thuis vanaf de zesde 

dag van het postpartum, per dag V 15
      
  428492  Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu 

vanaf de zesde dag van het postpartum, per dag V 15
      
  428514  Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis 

en buiten het ziekenhuismilieu vanaf de zesde dag van 
het postpartum, per dag V 15 "

      
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "De verstrekkingen 422435, 428492 en 428514 zijn niet onderling 

cumuleerbaar op dezelfde dag." 
      
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) 
"  422811  Eerste raadpleging omtrent borstvoeding thuis, op een 

werkdag V 22,5
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  428536  Eerste raadpleging omtrent borstvoeding in het 
ziekenhuismilieu, op een werkdag V 22,5

      
  428551  Eerste raadpleging omtrent borstvoeding niet bij de 

patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, op een 
werkdag V 22,5 "

      
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "De verstrekkingen 422811, 428536 en 428551 zijn niet onderling 

cumuleerbaar tijdens eenzelfde postpartum." 
     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) 
"  422833  Eerste raadpleging omtrent borstvoeding thuis, in het 

weekend of op een feestdag V 33,75
      
  428573  Eerste raadpleging omtrent borstvoeding in het 

ziekenhuismilieu, in het weekend of op een feestdag V 33,75
      
  428595  Eerste raadpleging omtrent borstvoeding niet bij de 

patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu, in het 
weekend of op een feestdag V 33,75 "

      
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "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." 

     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) 
"  422855  Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding thuis V 19
      
  428610  Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding in het 

ziekenhuismilieu V 19
      
  428632  Opvolgingsraadpleging omtrent borstvoeding niet bij de 

patiënt thuis en buiten het ziekenhuismilieu V 19
      
    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 7 keer per verlossing." 

     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "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." 

     
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "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. 
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    De verstrekkingen 422855, 428610 en 428632 omvatten het opvolgen, 
evalueren en eventueel bijsturen van het zorgplan met verslag in het 
dossier van de rechthebbende." 

     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + Erratum B.S. 14.12.2011 
    "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." 

     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
"  422450  Postnataal toezicht en verzorging thuis, per dag, V 15
      
  428654  Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu, 

per dag, V 15
      
  428676  Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis 

en buiten het ziekenhuismilieu, per dag, V 15 "
      
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "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 7 keer werden uitgevoerd en 
aangerekend . 

     
    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."

     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) 
"  422472  Postnataal toezicht en verzorging thuis bij verwikkelingen, 

per dag V 15
      
  428691  Postnataal toezicht en verzorging in het ziekenhuismilieu 

bij verwikkelingen, per dag V 15
      
  428713  Postnataal toezicht en verzorging niet bij de patiënt thuis 

en buiten het ziekenhuismilieu bij verwikkelingen, per dag V 15
      
    Voor de verstrekkingen 422472, 428691 en 428713 is een voorschrift 

van een geneesheer vereist."
     
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "De verstrekkingen 422472, 428691 en 428713 zijn niet onderling 

cumuleerbaar op dezelfde dag." 
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    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012) + "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "De verstrekkingen 422796, 423791, 422774, 423776, 422914, 422936, 

422951, 422435, 428492, 428514, 422450, 428654, 428676, 422472, 
428691 en 428713 omvatten 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."

     
    "K.B. 7.11.2011" (in werking 1.1.2012)
    "De verstrekkingen 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 

422833, 428573, 428595, 422855, 428610, 428632, 422450, 428654, 
428676, 422472, 428691 en 428713 kunnen ten laatste 1 jaar na de 
bevalling worden verleend."

     
    "K.B. 28.3.2014" (in werking 1.6.2014)
    "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. 

     
    § 6. Dossier van de rechthebbende :
     
    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. 
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    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 : 
    - 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 haar verleende verzorging." 

     
    "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998)
    "§ 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." 

     
    "K.B. 10.6.1998" (in werking 1.7.1998) + "K.B. 18.6.2001" (in werking 1.7.2001) 
    "§ 8. Voor de toepassing van artikel 9, a), wordt als daghospitalisatie 

beschouwd een opname in het ziekenhuis gedurende minder dan 24 
uur." 

     
    "K.B. 24.8.2001" (in werking 1.10.2001) 
    "§ 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, 
hemelvaartdag, 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."
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    b) wanneer daarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist 
voor verloskunde niet vereist is :

     
 1003 423010 423021 Normale of ingewikkelde verlossing, inclusief het 

honorarium van de eventuele anesthesie, met uitsluiting 
van de anesthesieën door de geneesheren, specialisten 
voor anesthesie K 155

      
    "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) 
" 1004 423032 423043 Bijkomend honorarium voor hulp van de behandelend 

erkende huisarts of behandelend algemeen genees-
kundige met verworven rechten bij de verstrekkingen 
424115 - 424126 of 424012 - 424023, inclusief het 
honorarium voor de eventuele anesthesie, met uitsluiting 
van de anesthesieën door de geneesheren, specialisten 
voor anesthesie K 35 "

      
    c) wanneer daarvoor de bekwaming van geneesheer-specialist 

voor gynecologie en verloskunde (DG) vereist is : 
     
 1016 424012 424023 Normale of ingewikkelde verlossing inclusief het 

honorarium voor de eventuele anesthesie, met uitsluiting 
van de anesthesieën door de geneesheren, specialisten 
voor anesthesie K 155

      
    "K.B. 7.1.1987" (in werking 1.1.1987) + "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) 
" 1017 424034 424045 ° Bijkomend honorarium bij de verlossing in geval van 

monitoring van de foetus met gecombineerd registreren 
van de hartfrequentie van de foetus, van de intensiteit en 
van de frequentie van de contracties, met protocol en 
uittreksels uit de tracés (forfaitair honorarium van de 
monitoring de dag van de verlossing) K 25 "

      
    "K.B. 31.8.1998" (in werking 1.11.1998) 
" 1018 424056 424060 Cardiotocografie vóór de geboorte (met uitsluiting van de 

cardiotocografieën, verricht de dag van de verlossing) : 
gecombineerd registreren van de hartfrequentie van de 
foetus, van de intensiteit en van de frequentie van de 
contracties, met een minimumduur van een half uur, met 
protocol en uittreksel uit de tracés, per dag K 25 "

      
 1007 424071 424082 Verlossing die embryotomie vergt K 180
      
 1008 424093 424104 Verlossing door keizersnede K 250
      
 1009 424115 424126 ° Verloskundige ingreep wegens miskraam van vier tot 

zes maanden, op voorwaarde dat de vrouw het bewijs 
heeft geleverd dat op haar zwangerschap geneeskundig 
toezicht is uitgeoefend in de derde maand K 75

      
 1010 424130 424141 ° Hechten van het perineum, na een verlossing door 

vroedvrouw K 35
      
 1011 424152 424163 ° Manueel losmaken van de placenta, na een verlossing 

door vroedvrouw K 35
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 1012 424174 424185 Heelkundige bewerking wegens baarmoederinversie na 
een verlossing K 225

      
 1013 424196 424200 Heelkunde ter herstelling van baarmoederscheuring na 

een verlossing K 225
      
    "K.B. 1.6.2001" (in werking 1.7.2001) 
" 1014 424211 424222 Hechting van de baarmoederhals na een verlossing door 

een vroedvrouw of een behandelend erkende huisarts of 
behandelend algemeen geneeskundige met verworven 
rechten K 100

      
 1015 424233 424244 Perineorrafie en herstel van de aarssfincter wegens 

volledige scheuring na een verlossing door een 
vroedvrouw of een behandelend erkende huisarts of 
behandelend algemeen geneeskundige met verworven 
rechten K 130 "

      
    "K.B. 9.11.2003" (in werking 1.1.2004) 
    "Voor de definitie van de honoraria betreffende de anesthesie, de 

operatieve hulp en de bijkomende honoraria voor dringende technische 
verstrekkingen en voor de toepassing van de in artikel 15 bepaalde 
regelen moeten de verstrekkingen 424071 - 424082 en 424093 -
424104, 424130 - 424141, 424152 - 424163, 424174 - 424185, 424196 
- 424200, 424211 - 424222, 424233 - 424244, als heelkundige ingrepen 
worden beschouwd."

    De verstrekkingen 423010 - 423021, 423032 - 423043, 424071 -
424082, 424093 - 424104 en 424012 - 424023 mogen niet worden 
gecumuleerd met de verstrekkingen 432235 - 432246 en 474250 -
474261.

     
    "K.B. 7.8.1995" (in werking 1.9.1995) 
    "d) de verstrekkingen met een betrekkelijke waarde, gelijk aan of hoger 

dan K 120, die worden uitgevoerd onder de voorwaarden gesteld in 
punt c) van dit artikel, en worden aangerekend door een 
geaccrediteerde geneesheer, specialist voor gynecologie en 
verloskunde, geven aanleiding tot een bijkomend honorarium van Q 70.

    Dat bijkomend honorarium is voorzien onder het nummer 424911 -
424922.

    Dat bijkomend honorarium wordt maximum één keer per verlossing 
toegekend."

 


