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Contractaanbod VGZ
1. Ik wil een zorgovereenkomst Kraamzorg 2020 met VGZ afsluiten. Wat moet ik doen?

U kunt digitaal een (nieuwe) zorgovereenkomst met ons afsluiten via VECOZO. Heeft u al eerder digitaal 
een zorgovereenkomst met ons afgesloten? Dan ontvangt uw kraamzorgorganisatie automatisch een 
uitnodiging voor een nieuwe zorgovereenkomst via het e-mailadres dat u bij Vektis hebt ingevuld. Heeft 
u nog niet eerder een zorgovereenkomst met VGZ afgesloten of heeft u de automatische uitnodiging niet 
ontvangen, dan kunt u zelf een overeenkomst aanvragen via https://uitvragen.zp.vecozo.nl 

Voor het digitaal afsluiten van de zorgovereenkomst heeft u een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat 
nodig met autorisatie tot het Zorginkoopportaal. U dient eerst onze digitale aanmeldprocedure in VECOZO 
te doorlopen. Na het invullen van de vragenlijst ziet u direct of uw organisatie in aanmerking komt voor de 
overeenkomst. Na goedkeuring bieden wij u een nieuwe zorgovereenkomst aan via het Zorginkoopportaal 
in VECOZO. U ontvangt hierover een e-mail.

Voor vragen over het aanvragen of wijzigen van uw contract, kijkt u op onze website, neemt u contact met 
ons op via telefoonnummer 040-297 53 85 of stuurt u uw vraag via ons digitale contactformulier. 

2. Aan welke criteria moet een kraamzorgorganisatie voldoen om in aanmerking te komen voor een 
zorgovereenkomst Kraamzorg 2020?

Alle criteria om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst Kraamzorg 2020 kunt u terugvinden in 
het Inkoopbeleid 2020. 

3. Wat is de ingangsdatum van de zorgovereenkomst?

Wanneer u de zorgovereenkomst aanvraagt voor 31 december 2019 dan gaat de zorgovereenkomst in per 
1 januari 2020. Daarna geldt een ingangsdatum per de 1e van de maand in de maand volgend op de maand 
waarin u de zorgovereenkomst aan heeft gevraagd.

4. Kan ik door het jaar heen een zorgovereenkomst met VGZ afsluiten?

Het is mogelijk door het jaar heen een zorgovereenkomst aan te vragen. Dit contract gaat in op de 
eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u de aanvraag heeft gedaan. We sluiten geen 
zorgovereenkomsten met terugwerkende kracht.
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5. Ik heb een zorgovereenkomst, welke zorgverzekeraars/ merken vallen onder mijn overeenkomst?

Zorgverzekeraar Verzekering UZOVI-code

NV Univé Zorg Merk Univé 0101

Merk Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) 0212

Merk ZEKUR 0101

Merk ZEKUR natura 3361

Merk Zorgzaam Verzekerd 0101

VGZ Zorgverzekeraar NV Merk VGZ 7095

Merk IZZ 7095

Merk Bewuzt 7095

Merk MVJP 7095

IZA Zorgverzekeraar NV Merk IZA 3334

NV Zorgverzekeraar UMC Merk UMC 0736

Postcodewerkgebied
6. Ik heb bij het online afsluiten van de zorgovereenkomst Kraamzorg 2020 het postcodewerkgebied 

doorgegeven van de kraamzorgorganisatie. Kan ik hier een wijziging in doorgeven?

Het is helaas niet mogelijk om gedurende het contractjaar wijzigen door te voeren. U kunt wijzigingen 
doorvoeren bij de volgende contracteerronde.

Tarieven en prestaties
7. Welke tarieven gebruik ik bij declaraties met betrekking tot de overeenkomst Kraamzorg 2020?

Prestatiecode Omschrijving code Tarief 2020 Basis-
verzekering

Eigen bijdrage 
evt. herverzekerd

Eigen coderingen

33/014030 Nazorg pasgeborenen € 50,60 € 0,00 € 50,60

33/014043 Nazorg pasgeborenen (in achterstandswijk) € 55,66 € 0,00 € 55,66

33/014031 Nazorg moeder € 50,60 € 0,00 € 50,60

33/014044 Nazorg moeder (in achterstandswijk) € 55,66 € 0,00 € 55,66

33/014037 Kraamzorg i.v.m. doodgeboren kind(eren)1 € 50,60 € 50,60 € 0,00

33/014045 Kraamzorg i.v.m. doodgeboren kind(eren)  
(in achterstandswijk) 1

€ 55,66 € 55,66 € 0,00

33/014038 Kraamzorg bij adoptie € 50,60 € 0,00 € 50,60

33/014046 Kraamzorg bij adoptie (in achterstandswijk) € 55,66 € 0,00 € 55,66

1  VGZ betaalt de eigen bijdrage op deze prestatie



Prestatiecode Omschrijving code Tarief 2020 Basis-
verzekering

Eigen bijdrage 
evt. herverzekerd

Landelijke coderingen

33/196201 Per uur kraamzorg* € 50,60 nnb nnb

33/196210 Per uur kraamzorg (in achterstandswijk)* € 55,66 nnb nnb

33/196206 Per uur partusassistentie € 50,60 € 50,60 € 0,00

33/196215 Per uur partusassistentie (in achterstandswijk) € 55,66 € 55,66 € 0,00

33/196202 Per uur inschrijving € 50,60 € 10,00

33/196211 Per uur inschrijving (in achterstandswijk) € 55,66 € 10,00

Per intake**

33/196203 – of bij de cliënt thuis € 70,39 € 70,39

33/196212 – of bij de cliënt thuis (in achterstandswijk) € 77,43 € 77,43

33/196203 – of telefonisch € 23,48 € 23,48

33/196214 – of telefonisch (in achterstandswijk) € 25,83 € 25,83

33/196204 Per uur partusassistentie*** € 93,86 € 93,86

33/196213 Per uur partusassistentie (in achterstandswijk)*** € 103,25 € 103,25

Kraamzorginschrijving
8. Kan ik zelf de verzekerde inschrijven voor kraamzorg? 

Een verzekerde dient zich telefonisch of via de website van het betreffende merk of label aan te melden 
voor kraamzorg. Voor een overzicht van telefoonnummers, zie hieronder.

Label Telefoonnummer Kraamzorglijn 

Univé 0800 - 8 99 80 99 (ook voor SZVK, ZEKUR, Zorgzaam)

VGZ 0900 - 2 21 31 41 

Bewuzt 0900 – 2 37 58 72

IZA 0900 – 899 85 00 (ook voor IZA-Gemeenten)

UMC 0900 – 99 77 442

Protocollen
9. Hoe weet ik of iemand in aanmerking komt voor een verstrekking uit de aanvullende verzekering.

Op https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geboortezorg/over-geboortezorg#q4 vindt 
u de protocollen terug die informatie geven over wanneer iemand in aanmerking komt voor kraamzorg 
bij adoptie of een andere relevante verstrekking uit de aanvullende verzekering. U kunt ook altijd de 
kraamzorglijn bellen voor extra informatie.



Algemeen
10. Mijn adresgegevens of rekeningnummer zijn gewijzigd. Hoe geef ik dit door?

Geef uw adreswijziging door aan Vektis. Wij nemen de gegevens uit Vektis automatisch over.

Het wijzigen van het IBAN-nummer wijzigt u met een wijzigingsformulier. U vindt het formulier hier.

11. Ik heb een vraag over een factuur/declaratie, waar kan ik terecht?

Voor algemene vragen over declaratieverwerking en correcties kunt u contact opnemen met het 
Zorgaanbiedersloket Geboortezorg, te bereiken via 040–297 5385 of via het contactformulier.

http://www.agbcode.nl/
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/#q4
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/contact

