
Tarieven postmortale zorg
in ziekenhuizen en zorginstellingen 2020

2020
Noodzakelijke handelingen Tarief BTW
Overbrengen overledene van verpleegafdeling naar mortuarium / zorgruimte € 66,60 0%
Lekdicht sluiten incisies/andere openingen (stoma, infusen e.d.) € 33,20 0%
Aanbrengen identificatiegegevens, coördinatie overlijdenspapieren,
vrijgave overledene en overdracht aan nabestaanden/uitvaartverzorger e.d. € 33,20 0%
Combinatietarief indien bovenstaande werkzaamheden gecombineerd
kunnen worden uitgevoerd € 84,20 0%

Obductieassistentie
Assistentie bij obductie € 288,00 21%
Toeslag obductie na 3,5 uur (per uur) € 82,30 21%
Toeslag bij obductie buiten kantooruren (per uur) € 82,30 21%
(kantooruren ma t/m vrij 08.00 - 17.00 uur)
Toeslag obductie op lokatie (per km) € 0,52 9%

Foetustraject (ten laste van het ziekenhuis of de afdeling 
verloskunde)

Boven de 24 weken zwangerschap of langer dan 24 uur geleefd
Noodzakelijke zorg € 84,20 0%
Overbrengen kind (van ziekenhuis overlijden naar ziekenhuis obductie of vv) € 114,65 9%

Onder de 24 weken zwangerschap en korter dan 24 uur geleefd
Noodzakelijke zorg € 84,20 0%
Overbrengen van het kindje/foetus naar het crematorium t.b.v. asverstrooiing op het 
strooiveld

€ 36,55 9%

Overbrengen kind (van ziekenhuis overlijden naar ziekenhuis obductie of vv) € 114,65 9%

Foetuskistje langwerpig (hout)           12,50 21%
Foetuskistje Small tot 14 weken           12,50 21%
Foetuskistje Medium tot 18 weken           15,00 21%
Foetuskistje Large tot 24 weken           17,50 21%

Rouwbezoek / afscheidsbezoek / afgifte met afscheidsbezoek € 106,15 0%
Intakegesprek met ouders € 68,85 0%
Babygram / MRI laten maken € 84,20 21%
Plaatsen kinderbedkoeling € 105,30 0%
Terugbrengen as kindje naar ouders € 84,20 0%

Bovenstaande tarieven gelden vanaf 1 januari 2020

Van toepassing zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, op 28 
oktober 1998 gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, onder 
nr. 121/1998 en de algemene voorwaarden van de Vereniging van 
Mortuariumbeheerders in de Gezondheidszorg (VMG), op 5 april 2018 gedeponeerd 
bij de rechtbank te 's-Gravenhage, onder nr 17/2018.


