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In deze nieuwsbrief informeren wij u over de overeenkomst Verloskunde en/of de overeenkomst SEO en NT-meting 
voor behandeljaar 2017. 

Heeft u in 2016 een overeenkomst Verloskunde en/of SEO en NT-meting met VGZ gesloten?
Dan geldt/gelden deze ook voor heel 2017. Deze overeenkomsten verlengt VGZ namelijk, zonder wijzigingen, met  
één jaar. 
Concreet betekent dit dat de Algemene voorwaarden Zorginkoop 2016 van kracht blijven in 2017, maar dat wel de 
tarieven 2017 gelden zoals opgenomen in de NZa Tariefbeschikking Verloskunde 2017. 

¨¨ Wij bieden u dus géén nieuwe overeenkomst(en) aan via VECOZO of op papier.  
U ontvangt ook geen verdere correspondentie hierover. VGZ maakt gebruik van de stilzwijgende verlenging die  
in de overeenkomst is opgenomen.

Heeft u in 2016 geen overeenkomst Verloskunde en/of SEO en NT-meting met VGZ gesloten?
VGZ voldoet aan de zorgplicht voor wat betreft verloskundige zorg. Wij zullen daarom in 2017 geen nieuwe over-
eenkomsten aanbieden aan nieuwe partijen. Niet gecontracteerde zorgverleners kunnen echter wel zorg bieden 
aan onze verzekerden. Onze verzekerden dienen dan uw facturen rechtstreeks aan u te betalen en vervolgens in te 
dienen bij VGZ. VGZ zal afhankelijk van de afgesloten (basis)zorgverzekering (een gedeelte van) de zorg vergoeden. 
Raadpleeg de betreffende polisvoorwaarden 2017 voor de betreffende vergoedingen.

Aanspraken vanuit de NZa tariefbeschikking Verloskunde 2017

• Préconceptie consult 
Nieuw op de NZa tariefbeschikking Verloskunde 2017 ten opzichte van 2016 is de aanspraak op een préconceptie 
consult. Let wel dat u deze prestatie niet zelf mag aanbieden aan uw cliënt maar dat de cliënt hier zélf om moet 
verzoeken. VGZ zal dus niet accepteren dat deze prestatie standaard wordt gedeclareerd. Wij zullen hierop een 
achterafcontrole uitvoeren.

• SD-echo’s 
Ook in 2017 voeren wij de controle uit op SD-echo’s. Deze echo’s mogen namelijk alleen op basis van een medi-
sche indicatie worden uitgevoerd en dus niet op basis van bijvoorbeeld standaard afspraken binnen uw regio.

Plaatsen en verwijderen van spiraal door verloskundige
Ondanks dat iedere verloskundige (volgens de Staatscourant nr. 23083 29-8-2014) bevoegd is om een spiraal (IUD) 
te plaatsen en te verwijderen, vergoedt VGZ deze prestatie (vooralsnog) niet. Ook niet via het restitutieproces. Dit 
omdat er vanuit de beroepsgroep nog geen duidelijke richtlijnen zijn opgesteld waarin de bekwaamheid van de 
verloskundige hieromtrent gewaarborgd wordt.

Uw gegevens in Vektis
Uw gegevens worden door ons uit Vektis overgenomen in onze administratie. Wij vragen u wijzigingen in de praktijk-
gegevens én van uw medewerkers te controleren en deze zo snel mogelijk door te geven aan Vektis.
Indien u een wijziging laat doorvoeren, neemt VGZ deze automatisch over vanuit Vektis. U hoeft wijzigingen dus niet 
apart bij ons te melden. Vektis is telefonisch te bereiken via 0900-24 22 633 of via www.agbcode.nl.
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Wilt u ook nagaan of uw (praktijk)mailadres dat bij Vektis is opgenomen, nog juist is? Dit mailadres gebruiken wij om 
met u te communiceren.  

Overeenkomsten inzien met uw (persoonlijk) VECOZO certificaat
Vanuit VECOZO ontvangt u een melding dat uw huidige overeenkomst(en) verlengd is/zijn. De overeenkomst(en) is/
zijn in te zien via https://contracteren.zp.vecozo.nl. De binnen uw praktijk bevoegd persoon kan op de computer 
waarop een geldig persoonlijk VECOZO certificaat is geïnstalleerd, inloggen en de overeenkomst bekijken.

Website voor zorgverleners versus verzekerden
Op onze website www.cooperatievgz.nl vindt u informatie voor onze zorgaanbieders, zoals onder andere informatie 
over ons inkoopbeleid, contracten en integrale geboortezorg. 
Op de website van de verschillende merken van coöperatie VGZ (bijvoorbeeld www.vgz.nl) vinden onze verzekerden 
informatie over de basisverzekering en de diverse aanvullende verzekeringen.

Vragen?

• Veel gestelde vragen en antwoorden vindt u op onze website via de volgende link: 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geboortezorg/contracten

• Voor antwoorden die u niet op onze site vindt, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via:  
zorginkoopverloskunde@vgz.nl. 


