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Contractering
1. Ik wil een zorgovereenkomst “Verloskunde 2020” en/of “SEO en NT meting 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 praktijk 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. 

Als dat geregeld is dient u eerst onze digitale aanmeldprocedure in VECOZO te doorlopen. Na het invullen 
van de vragenlijst ziet u direct of uw praktijk in aanmerking komt voor de gewenste 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, neemt u contact met ons op via 
telefoonnummer 040-297 53 85 of stuurt u uw vraag via ons digitale contactformulier. 

2. Wat is de ingangsdatum van de zorgovereenkomst?

Wanneer u de zorgovereenkomst aanvraagt voor 31 januari 2020 dan gaat de zorgovereenkomst in 
per 1 januari 2020. Daarna geldt een ingangsdatum per de 1e van de maand in de maand waarin u de 
zorgovereenkomst aanvraagt.

3. 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 waarin het contract aangevraagd is. Wij sluiten geen zorgovereenkomsten 
met terugwerkende kracht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt als er sprake is van een aantoonbare 
tekortkoming aan de kant van VGZ. 

4. Aan welke criteria moeten de praktijk en zorgaanbieders voldoen om in aanmerking te komen voor een 
zorgovereenkomst “Verloskunde 2020” en/of “SEO en NT meting 2020”?

Alle criteria om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst Verloskunde 2020 en/of SEO en NT 
meting 2020 kunt u terugvinden in het Inkoopbeleid 2020. 

Veelgestelde vragen  
Verloskunde 2020 en  
SEO en NT meting 2020
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5. Ik heb een overeenkomst, 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

Tarieven en prestatiecodes
6. Welke tarieven gebruik ik bij declaraties met betrekking tot de overeenkomst Verloskunde 2020 en/of 

SEO en NT-meting 2020?

Als uw praktijk in bezit is van een geaccepteerde overeenkomst dan gebruikt u de voor u van toepassing 
zijnde tarieven zoals vermeld in Bijlage Tarieven 2020 van de Zorgovereenkomst Verloskunde 2020 en/ of 
Zorgovereenkomst SEO en NT meting 2020.

7. Welke zorgprestaties vallen onder de verschillende zorgovereenkomsten?

  SEO en NT meting 2020 Verloskunde 2020

Verloskundige zorg 
(rubriek A tm D NZa beschikking)

X

Algemene termijnenecho 
(rubriek F1)

X X

Specifieke diagnose echo 
(rubriek F2)

X X

Uitwendige versie  
(rubriek F3)

X X

Counseling  
(rubriek F4)

X X

NT meting en SEO
(rubriek F4)

X

Préconceptie consult 
(rubriek F5)

X

IUD aanbrengen/ verwijderen 
(rubriek F6)

X



8. Hoe kan het dat de declaraties voor counseling en echo’s niet betaald worden?

In de vragenlijst heeft u aangegeven welke zorgverlener binnen uw praktijk bevoegd is voor deze 
verrichtingen. Deze bevoegdheden zijn overgenomen in ons systeem. In de declaratie dient de zorgverlener 
die de prestatie uitgevoerd heeft, opgenomen te worden als uitvoerder. Heeft u de bevoegdheden juist 
doorgegeven en juist gedeclareerd stuurt u dan een e-mail naar: contractmanagement.info@vgz.nl

9. Welke echo’s kan ik declareren?

Iedere zwangere heeft recht op de algemene termijnen echo (10-12 weken echo) en de SEO (20 weken 
echo). Nadat de counseling hierover gegeven is, kiest de verzekerde zelf of zij deze echo’s wil laten 
uitvoeren  
Niet iedere zwangere heeft recht op het uitvoeren en declareren van een of meerdere specifieke diagnose 
echo’s. Deze echo’s kunnen alleen gedeclareerd worden als hiervoor een medische indicatie is per 
individuele zwangere. Let op! Een specifieke diagnose echo mag ook niet gedeclareerd worden voor iedere 
zwangere als hierover op VSV niveau afspraken zijn gemaakt.

Indien u gemiddeld meer dan 2 specifieke diagnose echo’s (uitgezonderd echo’s ivm uitwendige versie bij 
stuitligging) declareert dan ontvangt u vanuit de afdeling Controles een vragenlijst.

10. Wordt een zwangerschapscursus vergoed?

Afhankelijk van de aanvullende verzekering wordt een zwangerschapscursus vergoed. Voorwaarde is dat 
de cursus aangeboden wordt door onder andere een verloskundige (praktijk) en dient via de verzekerde 
gedeclareerd worden. Informatie over vergoedingen en welke zwangerschapscursussen vergoed worden, 
vindt u op de website van het betreffende label of merk.

11. Wanneer mag ik het plaatsen/ verwijderen van een spiraal (IUD) declareren?

Deze prestatie mag alleen gedeclareerd worden als de verloskundige zowel bekwaam als bevoegd is voor 
deze handeling. De KNOV houdt ons op de hoogte van de verloskundigen die voldoen aan deze criteria. 
Alleen prestaties uitgevoerd door verloskundigen die op het overzicht van KNOV staan vermeld, komen 
voor vergoeding in aanmerking. De prestatie is inclusief het maken van een (indien nodig) controle echo.

12. Wanneer mag ik de prestatie preconceptiezorg declareren?

Eén van de twee prestaties Preconceptiezorg mag alleen gedeclareerd worden als deze zorg op verzoek 
van de verzekerde is uitgevoerd. De verloskundige mag deze zorg dus niet zelf aanbieden aan de 
verzekerde.

Toeslag verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid
13. Vanwege verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid heb ik met een de preferente zorgverzekeraar 

in onze werkregio afspraken gemaakt over een toeslag op de tarieven. Hoe kan ik ook bij VGZ in 
aanmerking voor deze toeslag?

Hiervoor mailt u het addendum met de gemaakte afspraken (inclusief begroting van de extra kosten) bij de 
preferente verzekeraar naar zorginkoopverloskunde@vgz.nl. U ontvangt binnen 10 werkdagen bericht over 
uw verzoek.

mailto:zorginkoopverloskunde@vgz.nl


Algemeen
14. 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.

15. 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

