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Nieuwsbrief kraamzorg

Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over 
ons Zorginkoopbeleid en contractering 2018.

Zorginkoopbeleid 2018
Op 1 april plaatsten wij het Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2018 op onze website. Het zorginkoopbeleid vindt u hier.

Onze focus, en zeer waarschijnlijk ook de uwe, ligt vooral op de integrale samenwerking binnen de geboortezorg.
We hebben ervoor gekozen om de zorginkoopcriteria Kraamzorg 2017 niet aan te passen voor 2018. 
Wat wel wijzigt, is dat het vanaf september 2017 weer mogelijk is om als nieuwe kraamzorgorganisatie een  
overeenkomst Kraamzorg 2018 aan te vragen. Natuurlijk moet iedere kraamzorgorganisatie voldoen aan de  
contracteercriteria die in ons zorginkoopbeleid staan vermeld.

Inschrijving voor kraamzorg
Per 1 augustus verdwijnt het digitale inschrijfformulier op onze websites. Digitale inschrijving gaan wij vanaf dat 
moment realiseren via kraamzorg.nl waarvoor wij een link op onze websites zullen plaatsen. 

Digitale contractering 2018
In september ontvangt u van VECOZO (op het e-mailadres zoals vastgelegd bij VECOZO) een link naar het VECOZO 
Zorginkoopportaal. Wij verzoeken u vriendelijk vóór 1 september 2017 te controleren:

• Of de gegevens van uw organisatie in het AGB-register van Vektis actueel zijn (inclusief e-mailadres).
• Of de tekenbevoegde gebruiker van uw organisatie vermeld is in het Handelsregister van de KvK.
• Of (ten minste) de volgens het Handelsregister tekenbevoegde gebruiker in het bezit is van een geldig   
 persoonlijk VECOZO certificaat en toegang heeft tot de Uitvraag- en Contracteermodule van het Zorginkoop 
 portaal.

Meer informatie over deze stappen, alsmede hoe u de benodigde toegang kunt aanvragen, vindt u op de pagina 
Voorbereiden Zorginkoopportaal (https://www.vecozo.nl/zorginkoopportaal/voorbereiden/).

Postcodewerkgebied
Met de digitale contractering geeft u het postcodewerkgebied van uw organisatie aan voor 2018. Wij verzoeken u 
vriendelijk het format te gebruiken om de postcodes van uw werkgebied door te geven. Het format kunt u openen in 
de digitale tool. 
Het is de bedoeling dat u ranges gebruikt. Zie onderstaand voorbeeld:

1001  1420  Dit betekent postcode 1001 tm 1420
1425 1455
1610 1700

Let op! Het is niet mogelijk om gedurende het contractjaar het postcodewerkgebied aan te passen. 
Het postcodewerkgebied dat u doorgeeft is onderdeel van de overeenkomst waardoor in het hele gebied zorg-
garantie en leveringsplicht van toepassing is.

Zoals is gezegd is dit de enige nieuwsbrief die u van ons zult ontvangen voor de start van de digitale contractering.

Heeft u op dit moment vragen? Dan kunt u per e-mail zorginkoopkraamzorg@vgz.nl contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Zorginkoop Geboortezorg

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/documents/zorginkoop%202018/vgz%20inkoopbeleid%20geboortezorg%202018.pdf

