
 

Versie 1.0 2019 Tarieven en declaraties 1 

 
Tarieven en declaraties voor de 
prenatale screening op down-, 
edwards- en patausyndroom en het SEO 
  
(versie 1 januari 2019)  
 
Afdracht regionale centra 
De prenatale screening is volgens de Wet op het Bevolkingsonderzoek vergunningplichtig.  
De regionale centra voor prenatale screening zijn de vergunninghouders.  
Voor zowel de 1e als de 2e lijn geldt dat declaratie van de prestaties counseling of NT-meting of SEO 
alleen mogelijk is indien de zorgaanbieder een samenwerkingsovereenkomst heeft met een Regionaal 
Centrum voor Prenatale Screening en daarmee voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die door de 
programmacommissie down-, edwards- en patausyndroom en het SEO zijn vastgesteld als bedoeld in 
de WBO-vergunningen. 
 
Declareren met AGB-code 
De AGB-code (Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners) is verplicht voor uitvoerders van de 
prenatale screening op down-, edwards-, en patausyndroom en het SEO. Met de AGB-code kunnen 
zorgverzekeraars controleren of een zorgverlener een overeenkomst heeft met een regionaal centrum 
voor prenatale screening. Als dit niet het geval is, of als een zorgverlener geen AGB-code heeft, kan 
een zorgverzekeraar een declaratie afwijzen. Kijk voor meer informatie op www.agbcode.nl 
 
Declaratie SEO bij meerlingzwangerschap. 
De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft aangegeven dat het tarief voor het SEO en de NT- meting 
in de 1e lijn, bij een tweeling dubbel gedeclareerd kan worden. Per 2013 geldt dit ook voor de 2e en 
3e lijn. Bij de combinatietest geldt dat de serum-test slechts één keer gedeclareerd mag worden. 
Hoewel het SEO onderzoek in één sessie tijdens een meerlingzwangerschap gebeurt, is het 
onderzoek gericht op elk van de afzonderlijke foetussen. Hetzelfde geldt voor de nekplooimeting. Bij 
de prestaties SEO en NT-meting wordt per foetus in kaart gebracht wat de bevindingen zijn in het 
kader van screening op onder andere neuraalbuisdefecten enerzijds, en down-, edwards- en 
patausyndroom anderzijds. De tijdinvestering is navenant, en mogelijk langer dan op grond van de 
aantallen foetussen verwacht kan worden. Om die reden kunnen de prestaties NT- meting en SEO 
evenredig aan het aantal foetussen in rekening worden gebracht. Zie voor de precieze bedragen bij 
meerlingen hieronder bij tarieven 2018. In de 2e en 3e lijn sinds 2013 ook dubbel gedeclareerd 
worden bij een meerlingzwangerschap.  
 
  
Declareren van de prenatale screening door ziekenhuizen 
Vanaf 1 januari 2008 kan ook door de 2e en 3e lijn de prenatale screening als Overig Product (OVP) 
worden gedeclareerd. Dit geldt voor de counseling, de combinatietest en het SEO; een verwijzing van 
de eerste lijn is niet nodig. Net als voor de prenatale screening in de 1e lijn geldt dat een contract met 
een regionaal centrum moet zijn afgesloten om dit OVP te kunnen declareren. Deze vergoeding staat 
los van de reeds bestaande DBC’s omtrent overige zwangerschapscontroles.  
Indien prenataal onderzoek plaatsvindt in het kader van een zorgvraag waarvoor een DBC is 
geopend, dan valt deze diagnostiek binnen die reeds openstaande DBC. Er wordt in dat geval geen 
Overig Product (OVP) "prenatale screening" gedeclareerd. Is de patiënte echter onder behandeling bij 
een gynaecoloog en komt ze daarnaast ook in aanmerking voor de prenatale screening, dan kan het 
OVP apart gedeclareerd worden. Normaal gesproken kan een OVP alleen gedeclareerd worden op 
aanvraag van  
- de eerste lijn  
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- een specialisme dat geen DBC’s registreert  
- een ander ziekenhuis (in het kader van wederzijdse dienstverlening (WDS)).  
 
Voor de Overige producten "prenatale screening" is per 1 januari 2008 hierop een uitzondering 
gemaakt. 
 
Tarieven prenatale screening (2019):  
De Nza heeft de tarieven voor 2019 op haar site gepubliceerd:  
 
1. Counseling €46,13 
2. NT-meting 
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap €176,96 
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap €106,90 
3. Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap €154,36  
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap €154,36 
 
Per 2019 gaat de financiering van de Regionale Centra over naar een directe subsidie van het 
ministerie van VWS. De opslag voor de regionale centra op het SEO tarief komt daarmee per 2018 te 
vervallen. Hieruit volgt dat aanbieders van prenatale screening geen financiële afdracht meer hoeven 
te doen aan de regionale centra.  
 
Vergoeding  
Sinds 2008 kan de prenatale screening (counseling, combinatietest en SEO) ook door de tweede en 
derde lijn als Overig Product (OVP) worden gedeclareerd. Voorwaarde is dat de zorgaanbieder een 
contract heeft met een regionaal centrum.  
 
Counseling en het SEO worden voor iedere zwangere vergoed.  
Voor de zorgverlener geldt dat deze alleen mag declareren als hij/zij een contract heeft met een 
regionaal centrum en in de landelijke contractantendatabase (Peridos) geregistreerd is met een AGB-
code.   
 


