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Tarieven en declaraties NIPT en SEO 

Versie 2, vastgesteld door het RIVM-CvB op 25 juni 2021. 

Versie 2.1, actualisatie oktober 2021: In verband met het 

vervallen van de combinatietest als onderdeel van 

prenatale screening, is deze test uit dit document 

verwijderd. 

Versie 2.2, actualisatie maart 2022: De tarieven zijn 

bijgewerkt voor het jaar 2022. 

Versie 2.3, actualisatie juni 2022: Betalingstermijn en 

vervaltermijn declaraties eerste trimester SEO bijgewerkt. 

Versie 2.4, actualisatie januari 2023: De tarieven zijn 

bijgewerkt voor het jaar 2023.  

Versie 3, actualisatie februari 2023: Document is 

bijgewerkt naar aanleiding van de opname van de NIPT als 

regulier onderdeel van het programma prenatale 

screening per 1 april 2023. Daarnaast is de titel van dit 

document bijgewerkt. 

 

Het eerste trimester SEO vindt plaats in het kader van een 

landelijke, wetenschappelijke studie: IMITAS. 
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Inleiding 

Dit document beschrijft het proces van declareren en gaat in op de 

hoogte van de tarieven in het kader van de NIPT en het SEO binnen het 

programma van prenatale screening. Verder worden de voorwaarden 

voor uitbetaling van het eerste trimester SEO en de NIPT benoemd. 

 

Het doel van prenatale screening is om zwangeren die dat wensen tijdig 

te informeren over de eventuele aanwezigheid van één of meer 

aandoeningen, zodat zij een keuze kunnen maken uit verschillende 

opties. 

 

 

1 Contract met Regionaal Centrum 

De prenatale screening is volgens de Wet op het bevolkingsonderzoek 

vergunningplichtig. De Regionale Centra voor Prenatale Screening zijn 

de vergunninghouders. Voor zowel de eerste lijn als de tweede lijn geldt 

dat declaratie van de prestaties counseling, NIPT, eerste trimester SEO 

of tweede trimester SEO alleen mogelijk is indien de organisatie een 

contract heeft en de individuele zorgverlener een 

kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum voor 

Prenatale Screening en beide daarmee voldoen aan de kwaliteitseisen 

zoals die door het RIVM-CvB zijn vastgesteld (na positief advies van de 

Programmacommissie Prenatale screening). 

 

 

2 Financiering 

Het eerste trimester SEO (in onderzoekssetting) en de NIPT (vanaf 1 

april 2023) worden gefinancierd vanuit de rijksbegroting (via het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en uitbetaald door de 

Regionale Centra voor Prenatale Screening (zie paragraaf 4.2 voor meer 

informatie). Dit is besloten op basis van het advies ‘Prenatale screening 

en de Zorgverzekeringswet’ van het Zorginstituut Nederland in 2017. De 

overige prestaties van de prenatale screening vallen onder de 

Zorgverzekeringswet (Zvw) en worden uitbetaald door de 

zorgverzekeraars.  
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3 Declareren 

3.1 AGB-code 

De AGB-code (Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners) is verplicht 

voor uitvoerders van de prenatale screening op down-, edwards-, en 

patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek. Met de AGB-

code kunnen zorgverzekeraars of kan Peridos (in het geval van het 

eerste trimester SEO en de NIPT) controleren of een organisatie een 

contract heeft en of een individuele zorgverlener een 

kwaliteitsovereenkomst heeft met een Regionaal Centrum. Zij kunnen in 

het AGB-register nagaan of een individuele zorgverlener over de 

benodigde erkenningen beschikt voor een specifieke verrichting. Als dit 

niet het geval is, of als een organisatie of individuele zorgverlener geen 

AGB-code heeft, kan een zorgverzekeraar of het Regionaal Centrum een 

declaratie afwijzen. Kijk voor meer informatie op www.agbcode.nl.  

 

3.2 Declareren bij meerlingzwangerschap (SEO) 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aangegeven dat het tarief 

voor het tweede trimester SEO bij een meerling voor elke foetus apart 

gedeclareerd kan worden. Ook voor het eerste trimester SEO geldt dat 

bij een meerlingzwangerschap het tarief per foetus gedeclareerd mag 

worden.  

Hoewel het eerste trimester SEO of tweede trimester SEO in één sessie 

tijdens een meerlingzwangerschap plaatsvindt, is het onderzoek gericht 

op elk van de afzonderlijke foetussen. Bij de prestaties eerste trimester 

SEO en tweede trimester SEO wordt per foetus in kaart gebracht wat de 

bevindingen zijn in het kader van screening op onder andere structurele 

afwijkingen. De tijdinvestering is navenant. Om die reden kunnen de 

prestaties eerste trimester SEO en tweede trimester SEO evenredig aan 

het aantal foetussen in rekening worden gebracht. Zie voor de precieze 

bedragen bij meerlingen hieronder bij tarieven 2023. 

 

3.3 Declareren Overige Producten prenatale screening door 

ziekenhuizen 

 

Normaal gesproken kan een OVP alleen gedeclareerd worden op 

aanvraag van 

 

- de eerste lijn; 

- 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. 

 

Sinds 1 januari 2008 kan ook door de tweede en derde lijn de prenatale 

screening als Overig Product (OVP) worden gedeclareerd. Dit geldt voor 

de counseling en het tweede trimester SEO; een verwijzing van de 

eerste lijn is niet nodig. Net als voor de prenatale screening in de eerste 

http://www.agbcode.nl/
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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.  
 

 

4 Tarieven prenatale screening (2023) 

4.1 Tarieven NZa 

De NZa heeft de tarieven voor 2023 op haar site gepubliceerd: 

 

1. Counseling € 72,71. 

2. Tweede trimester structureel echoscopisch onderzoek (SEO) 

- bij eenlingen en bij het eerste kind van een 

meerlingenzwangerschap € 179,27; 

- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap 

€ 179,27. 

 

4.2 Tarieven ministerie van VWS 

 

4.2.1 Eerste trimester SEO 

Het tarief voor het eerste trimester SEO voor de echocentra wordt 

jaarlijks vastgesteld door het ministerie van VWS en gepubliceerd op 

www.pns.nl. Het tarief voor het eerste trimester SEO is voor 2023 

vastgesteld op € 117,88. Bij meerlingen mag dit tarief evenredig met 

het aantal foetussen worden gedeclareerd. 

 

4.2.2 NIPT 

Het tarief voor bloedafname door de bloedafnameorganisaties (BAO’s) in 

het kader van de NIPT wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie 

van VWS en gepubliceerd op www.pns.nl. De hoogte van het tarief is 

afhankelijk van de wijze van transport van de BAO naar het 

laboratorium. Indien de BAO gebruik maakt van een koerier is het tarief 

in 2023 € 20,28 per verzonden bloedafname. Indien de BAO gebruik 

maakt van transport via PostNL, is het tarief in 2023 € 17,49 (dit betreft 

alleen het transport tot het distributiecentrum van PostNL, de kosten 

voor het transport van het distributiecentrum naar het laboratorium zijn 

dan voor rekening van de Regionale Centra voor Prenatale Screening). 

 

De tarieven van de laboratoria voor de analyse van het afgenomen 

bloed zijn het resultaat van enkele aanbestedingen. Deze tarieven 

worden niet gepubliceerd. 

 

http://www.pns.nl/
http://www.pns.nl/


RIVM Tarieven en declaraties NIPT en SEO 

Versie 3  Status; Definitief    Pagina 6 van 9 

5 Voorwaarden uitbetaling, betalingstermijn en vervaltermijn 

eerste trimester SEO en NIPT 

Om een verrichting (eerste trimester SEO, NIPT-bloedafname of NIPT-

analyse) uitbetaald te krijgen moet zijn voldaan aan de voorwaarden 

voor uitbetaling. Zie voor deze voorwaarden: 

• Eerste trimester SEO: Bijlage 1: voorwaarden uitbetaling eerste 

trimester SEO. 

• NIPT-bloedafname: Bijlage 2: voorwaarden voor uitbetaling 

NIPT-bloedafname. 

• NIPT-analyse: Bijlage 3: voorwaarden voor uitbetaling NIPT-

analyse. 

 

Alle verrichtingen die tot en met de laatste dag van de maand zijn 

uitgevoerd én waarvoor geldt dat de declaraties uiterlijk op de 7e dag 

van de opvolgende maand voldoen aan de voorwaarden voor uitbetaling 

worden op de 15e van de opvolgende maand voldaan. Als de 15e van de 

maand in een weekend valt, dan vindt de uitbetaling op de vrijdag 

voorafgaand aan dat weekend plaats. 

 

De uitslag van een eerste trimester SEO dient uiterlijk bij Peridos (het 

landelijk informatiesysteem voor de prenatale screening: zie 

www.peridos.nl) te zijn ingediend op de à terme datum + 1 dag.  

Voor de NIPT-bloedafnamegegevens en de uitslag NIPT geldt dat deze 

op de à terme datum + 1 maand bij Peridos ingediend moeten zijn.  

Na bovengenoemde (verval)datums bestaat er geen recht meer op 

vergoeding. 

 

Indien de uitslag eerste trimester SEO, NIPT-bloedafname of NIPT-

uitslag tijdig werd ingediend maar de declaratie vanwege het niet 

voldoen aan een of meer voorwaarden voor uitbetaling de status “niet 

betaalbaar” heeft, vervalt na zes maanden vanaf de datum van 

indiening van de uitslag eveneens het recht op vergoeding. 

 

 
 

http://www.peridos.nl/
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Bijlage 1: voorwaarden voor uitbetaling eerste trimester 

SEO 

Het eerste trimester SEO wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor 

uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden: 

 

✓ Het echocentrum heeft een contract eerste trimester SEO met 

het Regionaal Centrum. 

✓ De echoscopist die het eerste trimester SEO heeft uitgevoerd, 

heeft een kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO. 

✓ De echoscopist die het eerste trimester SEO heeft uitgevoerd, 

heeft in Peridos de rol van eerste trimester SEO-echoscopist bij 

het in de uitslag vermelde echocentrum. 

✓ De betaalgegevens van het echocentrum staan in Peridos. 

✓ De AGB-code van het echocentrum en de echoscopist staan in 

Peridos. 

✓ Er is bij de zwangerschap niet eerder een eerste trimester SEO 

gedeclareerd (het eerste, correct ingediende eerste trimester 

SEO wordt uitbetaald). 

✓ Alle voor uitbetaling verplichte gegevens over het uitgevoerde 

eerste trimester SEO staan in Peridos: 

o De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om het eerste 

trimester SEO te mogen uitvoeren én om de uitslag in 

Peridos te kunnen indienen.  

o De uitslag (uitvoering en bevindingen): zie Dataset uitslag 

eerste trimester SEO op www.peridos.nl/seo. Alles wat is 

aangemerkt als ‘verplicht’ of ‘voorwaarde voor uitbetaling’ 

moet correct gevuld zijn. 

✓ Het eerste trimester SEO is uitgevoerd op of na 12+1 tot en met 

uiterlijk 14+5 weken zwangerschap. 

  

http://www.peridos.nl/seo
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Bijlage 2: voorwaarden voor uitbetaling NIPT-bloedafname 

De NIPT-bloedafname wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor 

uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden: 
 

✓ De bloedafnameorganisatie heeft een actief contract NIPT met 

het Regionaal Centrum op het moment van de verrichting. 

✓ De betaalgegevens van de bloedafnameorganisatie staan in 

Peridos. 

✓ De AGB-code van de bloedafnameorganisatie staat in Peridos. 

✓ De verzendmethode van de bloedafnameorganisatie staat in 

Peridos. 

✓ Er is bij de aanvraag niet eerder een NIPT-bloedafname 

gedeclareerd (de eerste, correct ingediende NIPT-bloedafname 

wordt uitbetaald). 

✓ Alle verplichte gegevens over de uitgevoerde NIPT-bloedafname 

staan in Peridos: 

o De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om de NIPT-

bloedafname te mogen uitvoeren én om de 

bloedafnamegegevens in Peridos te kunnen indienen. 

o De NIPT-bloedafnamegegevens, conform de specificatie 

zoals gepubliceerd op www.peridos.nl.  

https://www.peridos.nl/
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Bijlage 3: voorwaarden voor uitbetaling NIPT-analyse 

De NIPT-analyse wordt vergoed als aan alle voorwaarden voor 

uitbetaling is voldaan. Het gaat om de volgende voorwaarden: 

 

✓ Het NIPT-laboratorium heeft een actief contract NIPT met de 

Regionale Centra. 

✓ De betaalgegevens van het NIPT-laboratorium staan in Peridos. 

✓ De AGB-code van het NIPT-laboratorium staat in Peridos. 

✓ Op basis van de uitslagcode is duidelijk dat daadwerkelijk een 

analyse is verricht (alleen uitbetaling bij betaalbare uitslagcodes, 

zoals vastgelegd in de meeste recente versie van het document 

met uitslagcodes en -teksten). 

✓ Er is bij de zwangerschap niet eerder een NIPT-analyse 

gedeclareerd (alleen de eerste, correct ingediende NIPT-uitslag 

waaruit blijkt dat een analyse is verricht wordt uitbetaald). 

✓ Alle verplichte gegevens over de uitgevoerde NIPT-analyse staan 

in Peridos: 

o De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om de NIPT-

analyse te kunnen uitvoeren én om de uitslaggegevens in 

Peridos te kunnen indienen. 

o De uitslag NIPT, conform de specificatie zoals 

gepubliceerd op www.peridos.nl. 

http://www.peridos.nl/

