Tarieven Vroedvrouwen Nieuw Leven 2022
Conventie en Derderbetalerssysteem
Alle vroedvrouwen binnen de praktijk werken binnen de conventie. Verder werkt onze praktijk ook
onder het derdebetalerssysteem. Dit voor alle verrichtingen die binnen de nomenclatuur van de
vroedvrouw vallen. Een groot deel van onze zorgen worden onmiddellijk geregeld met
jouw mutualiteit.
Onderstaand overzicht geeft aan welke prestaties de mutualiteit geen
tussenkomst voor voorziet. Deze bedragen dienen echter rechtstreeks
met de praktijk afgerekend te worden.
De tarieven zijn geldig van 1 januari 2022 tot en met
31 december 2022.

Vergoedingen buiten de vergoeding van de mutualiteit
Zorgen die niet op het overzicht terug te vinden zijn, zullen dus ook mee vergoed worden door de
mutualiteit. (Medische controle tijdens de zws, postnatale controles …)

m Prenataal
Opstartkost
(*Continue bereikbaarheid,
dossierkost …)
Vaste km vergoeding/ huisbez.

€ 60,00

Vaststelling van de arbeid thuis

Geen Extra

Wachtvergoeding
(Medische begeleiding thuis)
Doula begeleiding ziekenhuis
(* Buiten hospitalisatie)
Begeleiding sectio

€ 350,00

Opstartkost (Indien niet gezien
in de zwangerschap)

€ 60,00

€ 8,00

m Vaststelling arbeid
m Arbeidsbegeleiding
m
m
m

€ 60,00/u
€ 100 + € 60/u

m Postnataal

Vaste km vergoeding/ huisbez.

€ 8,00

Wandelen doorheen de weeën
(Virtueel)
Borstvoeding (Virtueel)

€ 10,00/pp

Sessie 1u
Per 15 minuten

€ 50,00
€ 15,00

m Infosessies
m
m

€ 10,00/pp

m Draagconsult

m Supplementen
Hierbij verklaren beide partijen dat onderstaande zwangere geïnformeerd is over de
bovenvermelde vergoedingen. De zwangere begrijpt dat dit supplementen zijn bovenop het
bedrag aangerekend via de mutualiteit. Deze bedragen zullen mogelijks bij wijze van een
voorschot op voorhand gefactureerd worden (Bij inschrijving infosessies of ingang
wachtperiode). Nadien zal een document opgemaakt worden ter indiening bij de
hospitalisatieverzekering,
zodat
er
een
eventuele
terugbetaling
via
de
hospitalisatieverzkering mogelijk wordt.

m Keuze Arbeidsbegeleidingen
De keuze of we al dan niet van wacht zijn wordt ten laatste op de 32ste week
zwangerschapsduur gemaakt. De wachtvergoeding dient ook betaald te zijn voor de
37ste week. Dit bedrag wordt niet teruggestort indien je geen gebruik maakt van onze
diensten. Zo komen de zorgen voor andere patiënten en de planning van de
vroedvrouwn niet in gedrang.
Naam zwangere:
Verwachte verlosdatum:
Wachtvergoeding start vanaf (37w):

Handtekening:

Vroedvrouwenpraktijk Nieuw Leven
Jana Meiresonne, Praktijkcoördinator

Handtekening:

Datum:
* In geval van financiële moeilijkheden, kunnen jullie ons steeds aanspreken

