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Algemene Inleiding

Met ons motto ‘Voor goede zorg, zorg je samen’ onderstreept Coöperatie VGZ (hierna kortweg cVGZ) haar karakter en 
rol van zorgorganisator. cVGZ maakt zich samen met verzekerden en zorgaanbieders sterk om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren.

Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven. cVGZ wil de zorg rondom zwangerschap en 
geboorte goed regelen voor haar verzekerden. We streven ernaar afspraken te maken met organisaties die van optimale 
kwaliteit zijn en continuïteit bieden. We stimuleren en ondersteunen waar mogelijk initiatieven tot samenwerking in de 
keten die leiden tot realisatie van integrale geboortezorg. 

Goede Zorg en transparantie wederzijds
Goede zorg baseren wij op drie pijlers: 
1. medisch inhoudelijke kwaliteit
2. patiëntervaring 
3. zorgkosten
cVGZ streeft naar wederzijdse openheid over wat wij kunnen en willen bieden ten behoeve van onze gezamenlijke 
klanten. Dit doen we door via spiegelinformatie gecontracteerde verloskundigen praktijken te informeren over hun 
scores op deze drie pijlers. 
Om verzekerden te helpen bij het vinden van de gewenste zorgverlener, toont cVGZ een aantal van die scores op de 
website www.vergelijkenkies.nl  (hierna kortweg V&K). 
Met de publicatie van dit Zorginkoopbeleid geven wij onze (aanstaande) contractanten inzicht in ons zorginkoopbeleid.

Medische kwaliteit
Voor de pijler medisch inhoudelijke kwaliteit zal cVGZ de kwaliteitsindicatoren gebruiken conform de afspraken zoals 
vastgelegd door het Kwaliteitsinstituut (Zorginstituut Nederland). Een selectie hiervan zal getoond worden op V&K 
en is daarmee openbaar voor iedereen. Ook toont cVGZ op V&K etalage plus informatie1 zoals aangeleverd door 
gecontracteerde verloskundigen praktijken.  

Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid wordt vanaf 2015 gemeten met klantbelevingsformulieren. Verzekerden ontvangen van cVGZ het 
verzoek om hun waardering over de ontvangen verloskundige zorg te delen door het vullen van een vragenlijst op de 
website V&K. Deze gegevens zijn openbaar. 

Zorgkosten
De eerste stap in het transparant maken van zorgkosten is het tonen van de landelijke maximale NZa tarieven voor de 
prestatie volledige verloskundige zorg bij een eerstelijns verloskundige. cVGZ beraadt zich nog op welke zorgkosten een 
aanvulling zijn op de bewustwording van de verzekerde voor wat betreft de te maken zorgkosten.  

1  Informatie waarmee een praktijk kan laten zien wat ze in huis heeft en op grond waarvan een verzekerde een keuze kan maken over bij welke praktijk ze 
zich wil aanmelden.



Nieuwe verloskundigen praktijken
Nieuwe verloskundigen praktijken dienen te voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor 2015 voor het afsluiten van 
een overeenkomst. De Algemene Voorwaarden VGZ 2015 maken hiervan ook onderdeel uit. Deze voorwaarden raadpleegt 
u op www.cooperatievgz.nl. 

Vooruitlopend op het zorginkoopbeleid 2016 melden wij dat er een aanscherping plaatsvindt ten opzichte van 2015, 
onder andere voor wat betreft de kwaliteit van de specifieke diagnose echo’s en het zichtbaar maken van de resultaten 
van (integrale geboorte)zorg op de site V&K.   

Voorwaarden overeenkomst Verloskunde 2015
Voor iedere verloskundigen praktijk die cVGZ contracteert, gelden de volgende minimale voorwaarden: 
Alle verloskundigen werkzaam binnen de te contracteren verloskundigen praktijk:
• staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de KNOV; 
• handelen volgens het vigerende Beroepsprofiel Verloskundige en de praktijk voldoet aan de vigerende 

praktijkinrichtingseisen van de beroepsgroep;
• nemen bij de zorgverlening de door de KNOV en/of CPZ vastgestelde (multidisciplinaire) richtlijnen en standaarden in 

acht en nemen het vigerende Verloskundig Vademecum als leidraad voor de zorgverlening; 
• registreren de zorginhoudelijke indicatoren en etalageplus indicatoren (dat wil zeggen de dan met landelijke 

beroepsvereniging afgestemde indicatoren) en gebruiken de resultaten van deze toetsing ter verdere optimalisering 
van de kwaliteit van zorg. De praktijk stelt deze resultaten tijdig beschikbaar aan de daarvoor beschikbare portal.

Toegankelijkheid van verloskundige zorg 
De verloskundigen praktijk zorgt dat:
• verzekerden 24 uur per dag voor zorg- en/of telefonische vragen bij een gekwalificeerde verloskundige terecht 

kunnen;
• 24 uur per dag een tijdige achterwacht beschikbaar is voor spoedeisende zorg indien die vanuit de praktijk op dat 

moment niet zelf kan worden geleverd;
• respecteert de wens van de verzekerde om in de eerste lijn te bevallen op de locatie van haar keuze zoals 

bijvoorbeeld thuis, poliklinisch of in een geboortecentrum. De verloskundige bepaalt samen met de zwangere op 
basis van vigerende richtlijnen, welke bevallocaties verantwoord en mogelijk zijn. De verloskundige heeft daarbij de 
verantwoordelijkheid de zwangere volledig te informeren over de voor- en nadelen van de plaats van bevalling.

Tarieven 2015 
Voor gecontracteerde verloskundigen praktijken hanteert cVGZ het maximale NZa tarief zoals is opgenomen in de 
Tarievenlijst Verloskunde behorende bij de tariefbeschikking TB-CU-7100-01.
Niet gecontracteerde verloskundigen praktijken kunnen zorg leveren aan cVGZ verzekerden conform ‘de lijst niet 
gecontracteerde zorgaanbieders’ en ontvangen dan maximaal 80% van het maximale NZa tarief zoals is opgenomen in 
de Tarievenlijst Verloskunde behorende bij de tariefbeschikking TB-CU-7100-01.  

Ketensamenwerking

Module Integrale Geboortezorg en NZa Innovatie aanvraag
De nieuwe NZa prestatie  module integrale geboortezorg die vanaf 1 januari 2015 van kracht is, dient ertoe de 
samenwerking binnen de keten van geboortezorg te stimuleren. cVGZ zal deze module ook toekennen onder een aantal 
voorwaarden:
• Er dient een intentieverklaring overlegd te worden waarin alle ketenpartners, zijnde ziekenhuis, gynaecologie, 1e en 2e 

lijns verloskunde en kraamzorg, de samenwerking onderschrijven.
• Deze ketenpartners vormen uiterlijk 1 à 2 jaar na de start van de module een juridische entiteit en zullen overgaan tot 

een NZa innovatie aanvraag.
• Een Plan van Aanpak met een financiële onderbouwing dient aangeleverd te zijn bij én goedgekeurd te zijn door cVGZ. 
• Het moduletarief wordt niet met terugwerkende kracht toegekend maar gaat in per de eerste van de maand waarin 

het door cVGZ is toegekend.
• Voor overige voorwaarden zie het document Zorginkoopbeleid Integrale Geboortezorg.



Misbruik en (On-)Gepast gebruik
cVGZ stimuleert gepast gebruik van verloskundige zorg en prenatale screening. Daarom gaan wij  extra letten op 
doelmatige inzet van deze zorg. Ook ziet cVGZ toe op onterechte declaraties door verschillende ketenpartners. Alle 
controles zullen met passende maatregelen gepaard gaan.   

Merken
Dit Zorginkoopbeleid heeft betrekking op alle verzekeraars van onze merken zoals vermeld op Bijlage 1 van de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop 2015 te vinden op www.cooperatievgz.nl 

Er heeft een vertaalslag plaatsgevonden van dit Zorginkoopbeleid Verloskunde 2015 naar de Zorgovereenkomst Verloskunde 2015. Rechten kunnen 
uitsluitend ontleend worden aan een rechtsgeldige zorgovereenkomst. Verloskundigen praktijken die aan de criteria uit dit Zorginkoopbeleid voldoen, 
kunnen in principe een Zorgovereenkomst Verloskunde met ons sluiten voor 2015. Echter cVGZ behoudt zich het recht voor om in bepaalde situaties af te 
wijken van dit Zorginkoopbeleid of geen Zorgovereenkomst te sluiten met een verloskundigen praktijk.


