
Kosten bevallen in het Beatrixziekenhuis 
 
In deze folder wordt beschreven welke ziektekosten er vergoed worden door de zorgverzekering en 
welke kosten eventueel ten laste van het eigen risico komen of als eigen bijdrage berekend kunnen 
worden. 
De verloskundige zorg, de bevalling en de kraamzorg vallen niet onder het verplicht eigen risico. 
Echter geldt het eigen risico wel voor de andere kosten rondom de zwangerschap, zoals de kosten 
van de NIPT-test, vervoer naar het ziekenhuis, laboratoriumonderzoek, en het verblijf als gezonde 
moeder in het ziekenhuis. 
In deze folder worden de verschillende soorten opnames beschreven en wat dit kan betekenen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw zorgverzekering of met afdeling zorgcontrol 
in het Beatrixziekenhuis. 

 

Poliklinische bevalling zonder medische indicatie (vrijwillige ziekenhuis bevalling) 
Als de zwangerschap goed verloopt is er de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. Een 
bevalling in het ziekenhuis is medisch gezien dan niet noodzakelijk, maar u kunt er wel voor kiezen 
om in het ziekenhuis te bevallen. De bevalling wordt dan geleid door de eigen (eerstelijns) 
verloskundige met eventueel verlos(partus)assistentie van een kraamverzorgster. 
 
Kosten 
De kosten worden gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering. U betaald een eigen bijdrage voor 
het gebruik van de verloskamer. Ziekenhuizen hanteren verschillende tarieven voor een poliklinische 
bevalling zonder medische indicatie. Daarom is er landelijk besloten om een vast bedrag van € 225 
euro (2021) door de zorgverzekeraars te laten vergoeden. De tarieven voor 2021 zijn in het 
Beatrixziekenhuis als volgt: 
190043 met verlos (partus)assistentie kraamverzorgster ca. € 660 - € 225 = € 435 eigen bijdrage 
190044 zonder verlos (partus)assistentie kraamverzorgster ca. € 543 - € 225 = € 318 eigen bijdrage 
 
In het geval dat u een aanvullende verzekering heeft, kan het zijn dat kosten van 
de eigen bijdrage vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. U kunt daarvoor uw 
polisvoorwaarden raadplegen. 
 
Het kan zijn dat het Beatrixziekenhuis, ondanks een poliklinische bevalling met partusassistentie van 
de kraamzorg, toch de code 190044 declareert. Dit komt doordat de kraamzorgorganisatie dan zelf 
de kraamhulp bij de verzekeraar in rekening brengt.  
 
Daarnaast declareert de kraamzorgorganisatie aan uw zorgverzekeraar de geleverde uren 
verlos(partus)assistentie. Voor deze assistentie betaalt u een eigen 
bijdrage. De geleverde uren verlos(partus)assistentie worden niet in mindering gebracht op het 
aantal toegewezen kraamzorguren. 
 

Poliklinische bevalling met medische indicatie   
Wanneer de verantwoordelijke eigen (eerstelijns) verloskundige, huisarts of een andere geldige 
verwijzer het noodzakelijk vindt dat de bevalling in het ziekenhuis plaatsvindt, bijvoorbeeld wegens 

de medische geschiedenis, is er sprake van een medische indicatie. De bevalling vindt plaats onder 

leiding van de eigen (eerstelijns) verloskundige. Mocht het nodig zijn, is er een gynaecoloog in de 

buurt tijdens de bevalling. 



Kosten 
In het geval van een poliklinische bevalling met medische indicatie wordt de verloskundige zorg 

volledig door de zorgverzekeraar vergoed. Er is geen sprake van een eigen bijdrage en de gemaakte 

kosten komen ook niet ten laste van het eigen risico. 

 

Verplichte poliklinische bevalling  
Wanneer er sprake is van een capaciteitstekort in de kraamzorg/verloskundigenpraktijk, bijzondere 
geografische criteria (woon- en bijzondere omstandigheden) of psychosociale criteria, 
kan de verantwoordelijke verloskundige aangeven dat de bevalling in het Beatrixziekenhuis dient 
plaats te vinden om eventuele risico’s te vermijden. Er is in dat geval sprake van een verplichte 
poliklinische bevalling. De verplichte poliklinische bevalling is onder leiding van de eigen (eerstelijns) 
verloskundige.  

 

Kosten 

In het geval van een verplichte poliklinische bevalling wordt de verloskundige zorg volledig door de 

zorgverzekeraar vergoed. Er is geen sprake van een eigen bijdrage en de gemaakte kosten komen 

ook niet ten laste van het eigen risico. 

 

Bevalling onder leiding van de gynaecoloog 

Het kan wegens medische redenen ook nodig zijn dat de bevalling volledig onder leiding van de 

gynaecoloog plaatsvindt. U wordt dan verwezen naar het Beatrixziekenhuis. Er wordt dan een DBC 

gedeclareerd zoals ook voor andere zorg in het ziekenhuis.  

 

Kosten 
Een DBC die de bevalling betreft, komt niet voor rekening van het eigen risico. Eventueel verblijf als 

gezonde moeder komt wel ten laste van het eigen risico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kosten gezonde moeder of verblijf van ouder(s) bij hun zieke baby 

Wanneer uw pasgeboren kindje met een medische indicatie in het ziekenhuis verblijft, maar de 

moeder geen medische indicatie heeft, dan kunt u als ouders toch bij het pasgeboren kindje in het 

Beatrixziekenhuis blijven. 

 

Inleiding  
• De opname als gezonde moeder valt onder de basisverzekering, u bent verzekerd. Er wordt 

echter wel aanspraak gemaakt op uw eigen risico. 

• Wanneer u als kraamvrouw nog in de kraambedperiode (t/m dag zeven zit en mee komt met 

een zieke zuigeling, wordt u opgenomen als gezonde moeder, zie ‘periode tijdens kraambed’. 

• Wanneer u na de kraambedperiode met uw zieke baby mee komt kunt u bij uw zieke baby 

verblijven, zie ‘periode na het kraambed’. 

• Na dag 28 wordt u uitgeschreven als gezonde moeder.  

• Wanneer het kindje na 28 dagen pas opgenomen wordt of het langer opgenomen ligt dan 28 

dagen, dan kunt u ervoor kiezen om gebruik te maken van ‘rooming-in’. Dit valt onder de 

service van het ziekenhuis. Zie hiervoor het kopje ‘rooming-in’. 

Periode tijdens kraambed 
• U verblijft op één kamer met uw zieke baby en u wordt tijdens de kraambedperiode (zeven 

dagen) ingeschreven als gezonde moeder. 

• De moeder ontvangt zorg, net zoals ze deze thuis zou krijgen van de kraamhulp. Zij ontvangt 

dan ook volledige kraamzorg. Deze dagen worden afgetrokken van het aantal uren 

kraamzorg waar ze thuis recht op heeft. 

• De dagelijkse kraambedcontroles worden door een verpleegkundige of kraamverzorgende 

gedaan. Bij afwijkende controles volgt overleg met de eigen eerstelijns verloskundige, zij is 

eindverantwoordelijke. 

• Uw partner kan ook op de kamer verblijven. Uitleg over verblijf van ouder(s) zie ‘verblijf van 

ouders bij zieke baby’. 

• De kinderarts is behandeld specialist voor uw zieken baby.  

• De maaltijden en koffie en thee worden verstrekt door het Beatrixziekenhuis. 

• Materialen/hulpmiddelen voor het geven van borst- of flesvoeding en kolven worden gratis 

verstrekt. 

• Het Beatrixziekenhuis declareert het tarief van ‘verblijf gezonde moeder’ tot maximaal 28 

dagen na de geboorte. Dit is zo bepaalt door de regelgeving in Nederland. Voor het ‘verblijf 

gezonde moeder’ geldt in het Beatrixziekenhuis een tarief van € 475 per dag. Het 

maximumtarief dat hiervoor vastgesteld is door de Nederlandse Zorgautoriteit, is € 485,05 

per dag. 

• De kosten voor het verblijf worden bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. U betaald dit 

uit het eigen risico zolang het eigen risico nog niet opgebruikt is. 

 

U kunt er ook voor kiezen om tijdens het kraambed niet in het ziekenhuis, maar thuis te slapen. De 

controles vinden dan thuis plaats.  U maakt hierover zelf afspraken met de kraamzorg en eerstelijns 

verloskundige. Het Beatrixziekenhuis verzorgt geen maaltijden, u bent enkel overdag aanwezig. Dit 

gaat niet ten kosten van het eigen risico.  



Periode na het kraambed – gezonde moeder 
• Het kindje ligt nog opgenomen want het heeft medische zorg nodig, maar de moeder in 

principe niet meer. Omdat we hechting in het Beatrixziekenhuis zeer belangrijk vinden kunt u 

er voor kiezen om ingeschreven te blijven als gezonde moeder. Zo kunt u dag en nacht bij het 

pasgeboren kindje blijven.  

• De maaltijden en koffie en thee worden verstrekt door het Beatrixziekenhuis. 

• Materialen/hulpmiddelen voor het geven van borst- of flesvoeding en kolven worden gratis 

verstrekt. 

• Er kan maximaal 1 ouder blijven slapen. 

• Het Beatrixziekenhuis declareert het tarief van ‘verblijf gezonde moeder’ tot maximaal 28 

dagen na de geboorte. Dit is zo bepaalt door de regelgeving in Nederland. Voor het ‘verblijf 

gezonde moeder’ geldt in het Beatrixziekenhuis een tarief van € 475 per dag. Het 

maximumtarief dat hiervoor vastgesteld is door de Nederlandse Zorgautoriteit, is € 485,05 

per dag. 

• Het verblijf valt onder het eigen risico, maar u betaalt geen eigen bijdrage. De kosten voor 

het verblijf worden bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. U betaald dit uit het eigen 

risico zolang het eigen risico nog niet opgebruikt is. 

 

Verblijf van ouder(s) bij zieke baby - rooming-in 
• Na 28 dagen wordt u automatisch uitgeschreven als gezonde moeder. U hebt ook de keuze 

om al eerder na het kraambed uitgeschreven te worden.  

• Ook wanneer het kindje ouder is dan 29 dagen kan gebruik gemaakt worden van rooming- in. 

• Rooming-in is service van het ziekenhuis en valt niet onder het eigen risico en er hoeft geen 

eigen bijdrage betaald te worden. 

• Er kan maximaal 1 ouder blijven slapen. De ouder slaapt op een opklapbed en verblijft op 

eigen risico.  

• Ontbijt koffie en thee worden gratis verstrekt. De overige maaltijden moeten zelf betaald of 

meegenomen worden. 

• Beddengoed en handdoeken kunnen gebruikt worden van het ziekenhuis 

• Materialen/hulpmiddelen voor het geven van borst- of flesvoeding en/of kloven dient u zelf 

aan te schaffen.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Overige kosten 
 

Verblijf gezonde zuigeling 
Wanneer de moeder na de bevalling met een medische indicatie in het ziekenhuis verblijft, maar het 
pasgeboren kind geen medische indicatie heeft, dan kan het kindje toch bij de moeder in het 

Beatrixziekenhuis blijven. Er is dan sprake van ‘verblijf gezonde zuigeling’. Zorg voor kinderen tot 18 

jaar valt niet onder het eigen risico. Dit wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

Uw kind wordt opgenomen – kosten kind 

Als het kind wordt opgenomen in het ziekenhuis worden deze kosten gedekt vanuit het basispakket 

van de zorgverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. 

Sommige zorgkosten worden deels vergoed. Daarnaast kan het zijn dat er een eigen bijdrage betaald 

moet worden. Afhankelijk van de aanvullende verzekering van de patiënt wordt deze eigen bijdrage  

gedeeltelijk of volledig vergoed. Voor meer informatie hierover kun u contact opnemen met de 

zorgverzekering.   

 

 


