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Segment 1
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

Inschrijving

11000 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar niet woonachtig in een opslagwijk Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 15,63 € 15,63

11100 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar niet woonachtig in een opslagwijk Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 18,34 € 18,34

11102 Inschrijving verzekerden tot 65 jaar en woonachtig in een opslagwijk Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 20,54 € 20,54

11103 Inschrijving verzekerden van 65 jaar tot 75 jaar en woonachtig in een opslagwijk Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 23,26 € 23,26

11105 Inschrijving verzekerden vanaf 75 jaar tot 85 jaar niet woonachtig in een opslagwijk Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 27,54 € 27,54

11106 Inschrijving verzekerden vanaf 75 jaar tot 85 jaar en woonachtig in een opslagwijk Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 32,46 € 32,46

11107 Inschrijving verzekerden vanaf 85 jaar niet woonachtig in een opslagwijk Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 43,20 € 43,20

11108 Inschrijving verzekerden vanaf 85 jaar en woonachtig in een opslagwijk Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 48,11 € 48,11

Reguliere consulten

12000 Consult regulier korter dan 20 minuten Per verrichting € 9,59 € 9,59

12001 Consult regulier 20 minuten en langer Per verrichting € 19,18 € 19,18

12002 Visite regulier korter dan 20 minuten Per verrichting € 14,38 € 14,38

12003 Visite regulier 20 minuten en langer Per verrichting € 23,97 € 23,97

12004 Telefonisch consult regulier Per verrichting € 4,79 € 4,79

12006 Vaccinatie regulier Per verrichting € 4,79 € 4,79

12007 E-mailconsult regulier Per verrichting € 4,79 € 4,79

Consulten passant

12400 Consult passant korter dan 20 minuten Per verrichting € 28,19 € 28,19

12401 Consult passant 20 minuten en langer Per verrichting € 56,39 € 56,39

12402 Visite passant korter dan 20 minuten Per verrichting € 42,29 € 42,29

12403 Visite passant 20 minuten en langer Per verrichting € 70,48 € 70,48

12404 Telefonisch consult passant Per verrichting € 14,10 € 14,10

12406 Vaccinatie passant Per verrichting € 14,10 € 14,10

POH-GGZ

11201 Module POH-GGZ per kwartaal per ingeschreven verzekerde Per kwartaal per ingeschreven verzekerde Maximaal € 2,89 Maximaal € 2,89

12110 Consult POH-GGZ korter dan 20 minuten Per verrichting € 9,59 € 9,59

12111 Consult POH-GGZ 20 minuten en langer Per verrichting € 19,18 € 19,18

12112 Visite POH-GGZ korter dan 20 minuten Per verrichting € 14,38 € 14,38

12113 Visite POH-GGZ 20 minuten en langer Per verrichting € 23,97 € 23,97

12114 Telefonisch consult POH-GGZ Per verrichting € 4,79 € 4,79

12115 E-mailconsult POH-GGZ Per verrichting € 4,79 € 4,79

12116 Groepsconsult POH-GGZ Per verrichting € 9,59 € 9,59

Huisartsenzorg eerstelijns verblijf en Intensieve zorg

12150 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, dag korter dan 20 min Per visite € 41,89 € 41,89

12151 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, dag 20 min en langer Per visite € 72,59 € 72,59

12152 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, ANW korter dan 20 min Per visite € 72,02 € 72,02

12153 Huisartsenzorg eerstelijns verblijf, ANW 20 min en langer Per visite € 111,61 € 111,61

13034 Intensieve zorg, dag Per visite € 74,02 € 74,02

13036 Intensieve zorg, ANW Per visite € 127,68 € 127,68



Segment 1
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

Overige Segment 1 verrichtingen

13015 Ambulante compressietherapie bij ulcus cruris Per verrichting € 58,24 € 58,24

13024 Oogboring Per verrichting € 55,38 € 55,38

13023 Therapeutische injectie (Cyriax) Per verrichting € 29,27 € 29,27

13042 IUD aanbrengen/implanteren of verwijderen etonogestrel implantatiestaafje Per verrichting € 61,11 € 61,11

13012 Chirurgie Per verrichting € 86,65 € 86,65

Medicatiebeoordeling/polyfarmacie

13049 Polyfarmacie Per beoordeelde verzekerde € 46,08

Stoppen met roken

12850 Stoppen met roken gedragsmatige ondersteuning Per deelnemer € 90,00

Segment 2
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

Multidisciplinaire zorg DM2/VRM

40001 Multidisciplinaire zorg DM2 incl. O&I Per geïncludeerde verzekerde Vrij tarief

11620 Multidisciplinaire zorg DM2 – niet gecontracteerd Per geïncludeerde verzekerde Op aanvraag

11622 Multidisciplinaire zorg HVZ – niet gecontracteerd Per geïncludeerde verzekerde Op aanvraag

Multidisciplinaire zorg COPD/Astma

40021 Multidisciplinaire zorg COPD incl. O&I Per geïncludeerde verzekerde Vrij tarief

11621 Multidisciplinaire zorg COPD – niet gecontracteerd Per geïncludeerde verzekerde Op aanvraag

Module geïntegreerde eerstelijnszorg

11600

module geïntegreerde eerstelijnszorg voor samenwerkingsverbanden met een 
rechtspersoonlijkheid Per ingeschreven verzekerde Vrij tarief

11601

module geïntegreerde eerstelijnszorg voor samenwerkingsverbanden zonder een 
rechtspersoonlijkheid Per ingeschreven verzekerde Vrij tarief

Segment 3 - Huisarts
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

Resultaatbeloning

30111 Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven 

Categorie A Per jaar per ingeschreven verzekerde nader te bepalen

Categorie B Per jaar per ingeschreven verzekerde nader te bepalen

Categorie C Per jaar per ingeschreven verzekerde nader te bepalen

Categorie D Per jaar per ingeschreven verzekerde nader te bepalen

30121 Resultaatbeloning service en bereikbaarheid

- Module A Openingstijden Per jaar per ingeschreven verzekerde € 1,80

- Module B E-consult en herhaalmedicatie Per jaar per ingeschreven verzekerde € 0,80

- Module C Online afspraken maken Per jaar per ingeschreven verzekerde € 0,60

- Module D OAW spreekuren Per jaar per ingeschreven verzekerde € 1,54



Segment 3 - Huisarts
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

Overige afspraken

31040 Kwaliteit (Praktijkaccreditatie) Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 0,23

31060 Ouderenzorg exclusief gebruik digitaal platform Per jaar per kwetsbare oudere € 100,00

31060 Ouderenzorg inclusief gebruik digitaal platform Per jaar per kwetsbare oudere € 125,00

31080 POH-S Per kwartaal per ingeschreven verzekerde
Afhankelijk van 

populatie

31279 Prestatie Spiegelinformatie Per kwartaal per ingeschreven verzekerde € 0,20

31174 Praktijkmanagement huisartsenzorg Per jaar per ingeschreven verzekerde € 1,79

31358 Onafhankelijk artsenbezoeker Per jaar per inzet onafhankelijk artsenbezoeker € 2.190,00

Zorgvernieuwing

31343 Innovatie module POH-GGZ Per kwartaal per ingeschreven verzekerde Op aanvraag

Prestaties buiten segmenten
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

ANW-verrichtingen buiten HDS

12200 Consult ANW korter dan 20 minuten Per verrichting € 47,89 € 47,89

12201 Consult ANW 20 minuten en langer Per verrichting € 95,77 € 95,77

12202 Visite ANW korter dan 20 minuten Per verrichting € 71,83 € 71,83

12203 Visite ANW 20 minuten en langer Per verrichting € 119,71 € 119,71

12204 Telefonisch consult ANW Per verrichting € 23,94 € 23,94

12206 Vaccinatie ANW Per verrichting € 23,94 € 23,94

Verbruiksmaterialen

12900 Materiaalkosten atraumatisch hechtmateriaal, waaronder lijmen Per nota € 9,20

12901 Materiaalkosten tapemateriaal ten behoeve van enkeldistorties Per nota € 11,80

12902 Materiaalkosten zwangerschapsreactie (planotest en dergelijke) Per nota € 3,15

12903 Materiaalkosten dipslides (urineweginfecties) Per nota € 2,00

12904

Materiaalkosten teststrips bloedsuikerbepaling diabetespatiënten (waaronder eyetone-
teststrips) Per nota € 0,50

12905 Materiaalkosten vloeibaar stikstof of histofreezer Per nota € 3,90

12906 Materiaalkosten blaaskatheter Per nota € 12,25

12907 Materiaalkosten CRP-sneltest cassette(s) Per nota € 4,70

Kostenvergoedingen

12700 Kosten ECG maken Per verrichting € 9,59

12009 Kosten entstoffen Kostprijs

12008 Laboratoriumkosten Kostprijs

Scen

12815 Scen € 387,34 € 387,34



Prestaties buiten segmenten
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

M&I-verrichtingen

13000 Audiometrie Per verrichting € 24,96

13001 Diagnostiek met behulp van Doppler Per verrichting € 56,80 € 28,69

13003 Tympanometrie Per meting € 29,27 € 29,27

13004 Longfunctiemeting (= spirometrie) Per meting € 45,62 € 45,62

13005 ECG-diagnostiek (ECG maken, interpreteren en bespreken met patiënt) Per diagnose (inclusief verbruiksmateriaal) € 45,18 € 43,61

13006 Spleetlamponderzoek Per onderzoek € 56,80 € 12,34

13007 Tele-echo, tele-röntgen, tele-hartmonitoring op de waddeneilanden Per verzekerde per ziektegeval € 117,06 € 117,06

13008 Bloeddrukmeting gedurende 24-uur, hypertensiemeting Per meting € 30,12 € 28,98

13009 Teledermatologie Per verrichting. € 28,77 € 18,65

13010 Cognitieve functietest (MMSE) Per verrichting € 56,80 € 31,27

13011 Hartritmestoornissen Per verrichting € 28,38 € 24,96

13027 MRSA-screening Per verrichting € 56,80 € 18,65

13032 Palliatieve consultatie, visite Per visite (inclusief bestudering casus) € 113,58 € 111,90

13033 Palliatieve consultatie, telefonisch Per telefonisch consult € 28,12 € 28,12

13038 Euthanasie Per euthanasieverlening € 227,17 € 224,94

13043 Gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuis Per kwartaal per betreffende bewoner van het verzorgingshuis € 52,11

13044 Gestructureerde huisartsenzorg in de maatschappelijke opvang Per kwartaal per betreffende bewoner in de maatschappelijke opvang € 52,11

13045 Module Abdominale echografie Per verrichting € 71,69 € 42,18

M&I-verrichtingen, niet ten laste van de basisverzekering  Zvw (afhankelijk van polisvoorwaarden verzekerde)

13039 Reizigersadvisering

Gestandaardiseerd consult aan de hand van vragenlijst en advies 
t.a.v. preventieve vaccinaties en geven vaccinaties. De prestatie beteft 
het advies, plus injecties, exclusief vaccin. € 56,80

13040 Sterilisatie man

Gestandaardiseerde ingreep inclusief preoperatief onderzoek en 
postoperatief spermaonderzoek. Het betreft een prestatie voor de 
volledige behandeling, inclusief nacontroles en minimaal 3 keer 
spermaonderzoek. € 445,50

Prestaties buiten segmenten
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

Verloskundige zorg

12600 Volledige verloskundige hulp, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken € 1.484,01 € 1.484,01

12601 Deelprestatie volledige prenatale hulp, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken € 549,08 € 549,08

12602 Deelprestatie volledige natale hulp, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken € 601,02 € 601,02

12603 Deelprestatie volledige postnatale hulp, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken € 333,90 € 333,90

12605

Deelprestatie spontane abortus of verwijzing tweede lijn prenatale zorg van 0 tot en met 14 
weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken € 186,69 € 186,69

12606

Deelprestatie spontane abortus of verwijzing tweede lijn prenatale zorg van 15 tot en met 29 
weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken € 280,03 € 280,03

12607

Deelprestatie spontane abortus of verwijzing tweede lijn prenatale zorg na 29 weken, maar 
vóór de bevalling, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken € 631,44 € 631,44



Prestaties buiten segmenten
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

Verloskundige zorg

12608

Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens zwangerschap) 
in de periode van 0 tot en met 14 weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken € 93,34 € 93,34

12609

Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens zwangerschap) 
in de periode van 15 tot en met 29 weken, verzekerden niet woonachtig in opslagwijken € 280,03 € 280,03

12610

Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens zwangerschap) 
in de periode na 29 weken, maar vóór de bevalling, verzekerden niet woonachtig in 
opslagwijken € 395,34 € 395,34

12611

Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens 
zwangerschap) in de periode van 0 tot en met 14 weken, verzekerden niet woonachtig in 
opslagwijken € 549,08 € 549,08

12612

Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens 
zwangerschap) in de periode van 15 tot en met 29 weken, verzekerden niet woonachtig in 
opslagwijken € 362,39 € 362,39

12613

Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens 
zwangerschap) in de periode na 29 weken, maar vóór de bevalling, verzekerden niet 
woonachtig in opslagwijken € 247,09 € 247,09

12614 Algemene termijnen echo € 44,43 € 44,43

12615 Prenatale screening: counseling € 44,20 € 44,20

12616

Prenatale screening: NT-meting bij eenlingen en bij het eerste kind van een 
meerlingenzwangerschap € 170,13 € 170,13

12617

Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenlingen en bij het 
eerste kind van een meerlingenzwangerschap € 148,89 € 148,89

12618 Specifieke diagnose echo € 37,02 € 37,02

12619 Uitwendige versie bij stuitligging € 101,47 € 101,47

12620 Volledige verloskundige hulp, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 1.825,33 € 1.825,33

12621 Deelprestatie volledige prenatale hulp, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 675,37 € 675,37

12622 Deelprestatie volledige natale hulp, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 739,25 € 739,25

12623 Deelprestatie volledige postnatale hulp, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 410,70 € 410,70

12625

Deelprestatie spontane abortus of verwijzing tweede lijn prenatale zorg van 0 tot en met 14 
weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 229,63 € 229,63

12626

Deelprestatie spontane abortus of verwijzing tweede lijn prenatale zorg van 15 tot en met 29 
weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 344,44 € 344,44

12627

Deelprestatie spontane abortus of verwijzing tweede lijn prenatale zorg na 29 weken, maar 
vóór de bevalling, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 776,67 € 776,67

12628

Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens zwangerschap) 
in de periode van 0 tot en met 14 weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 114,81 € 114,81

12629

Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens zwangerschap) 
in de periode van 15 tot en met 29 weken, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 344,44 € 344,44



Prestaties buiten segmenten
Gecontracteerd

tarief

Ongecontracteerd

tarief

Verloskundige zorg

12630

Deelprestatie prenatale zorg eerste huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens zwangerschap) 
in de periode na 29 weken, maar vóór de bevalling, verzekerden woonachtig in opslagwijken € 486,27 € 486,27

12631

Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens 
zwangerschap) in de periode van 0 tot en met 14 weken, verzekerden woonachtig in 
opslagwijken € 675,37 € 675,37

12632

Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens 
zwangerschap) in de periode van 15 tot en met 29 weken, verzekerden woonachtig in 
opslagwijken € 445,74 € 445,74

12633

Deelprestatie prenatale zorg tweede huisarts bij verhuizing (overdracht tijdens 
zwangerschap) in de periode na 29 weken, maar vóór de bevalling, verzekerden woonachtig 
in opslagwijken € 303,92 € 303,92

12646 Prenatale screening: NT-meting bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap € 103,11 € 103,11

12647

Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij elk volgend kind van 
een meerlingenzwangerschap € 148,89 € 148,89

12670 Preconceptieconsult, korter dan 20 minuten € 28,19 € 28,19

12671 Preconceptieconsult, 20 minuten en langer € 56,39 € 56,39

Disclaimer 
Zilveren Kruis behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit document aan te brengen, als na publicatie van dit document maatregelen door de overheid en NZa worden 
genomen die van invloed zijn op de inhoud van dit document. Dit geldt ook voor wijzigingen in de Zvw-aanspraken of wijzigingen als gevolg van voortschrijdend inzicht. Alle 
tarieven zijn onder voorbehoud van typfouten.


