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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
Wij streven naar wederzijdse openheid over wat wij kunnen en willen bieden ten behoeve van onze gezamenlijke klanten. 
Dit doen we door via spiegelinformatie gecontracteerde organisaties te informeren over hun scores op deze drie pijlers. 
Om onze verzekerden te helpen bij het vinden van de gewenste organisatie, tonen we een aantal van die scores ook  
op onze website www.vergelijkenkies.nl (hierna kortweg V&K). Met dit document geven wij nieuwe en bestaande  
contractanten inzicht in ons zorginkoopbeleid.

Medische inhoudelijke kwaliteit
Voor de pijler medisch inhoudelijke kwaliteit gebruikt cVGZ de kwaliteitsindicatoren conform de Kwaliteitswet  
zorginstellingen2. Het tijdig aanleveren van de kwaliteitsindicatoren op de daarvoor beschikbare landelijke portal, is een 
cVGZ-instapvoorwaarde evenals het bezitten van een HKZ of ISO certificaat met toepassingsgebied kraamzorg.  
Een aantal van deze indicatoren tonen we op V&K en ook of de kraamzorgorganisatie in het bezit is van het  
WHO-borstvoedings-certificaat. Deze gegevens zijn transparant voor iedereen.

Patiënttevredenheid
Patiënttevredenheid is door de kraamzorgorganisaties over 2013 gemeten via de CQ-index. Vanwege het ontbreken van 
een landelijk portal heeft er geen benchmark kunnen plaatsvinden en kan cVGZ hierover niets tonen op V&K. Verzekerden 
ontvangen van cVGZ het verzoek om hun waardering over de ontvangen  kraamzorg te delen via de vragenlijst op V&K. 
Deze gegevens zijn transparant voor iedereen. 

Zorgkosten
Het landelijk erkende opleidingscertificaat Calibris (dit tonen we op V&K) en de mate waarin met ZZP’ers wordt gewerkt, 
beïnvloedt het tarief en de pijler ‘zorgkosten’. Zie het tarievenoverzicht op pagina 4.     

1 Er heeft een vertaalslag plaats gevonden van dit Zorginkoopbeleid Kraamzorg 2015 naar de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2015. Rechten kunnen uitsluitend ontleend worden aan 
een rechtsgeldige zorgovereenkomst.

2 http://wetten.overheid.nl/BWBR0007850



Nieuwe kraamzorgorganisaties
Nieuwe kraamzorgaanbieders dienen te voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor 2015 voor het afsluiten van een 
overeenkomst. Echter wordt reeds rekening gehouden met het zorginkoopbeleid 2016. Er zal een aanscherping plaats-
vinden ten opzichte van 2015. Is de kans gering dat nieuwe kraamzorgorganisaties aan het zorginkoopbeleid 2016 reeds 
in de loop van 2015 kunnen voldoen, dan zal VGZ geen overeenkomst kraamzorg 2015 afsluiten. De contractering voor 
2016, zal namelijk reeds vóór 1 juli 2015 worden gerealiseerd. 
Bij een overname van één of meer kraamzorgorganisaties eindigt de overeenkomst van rechtswege per datum overname. 
Er kan geen sprake zijn van voortzetting van de overeenkomst zoals deze gold met de kraamzorgorganisatie die wordt 
overgenomen. Er kan slechts een nieuwe overeenkomst, op een nieuwe AGB-code, worden gesloten met cVGZ. Hierop 
zal wederom het vigerende zorginkoopbeleid van toepassing zijn.  

Ketensamenwerking
•  Module integrale geboortezorg
 De nieuwe prestatie module integrale geboortezorg van de NZa die vanaf 1 januari 2015 van kracht is, dient ertoe de 

samenwerking binnen de keten van geboortezorg te faciliteren en te stimuleren. cVGZ zal deze module ook hanteren 
onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden werken wij op dit moment uit en zullen in het najaar op onze site 
www.cooperatievgz.nl gepubliceerd worden.

• Onderlinge verrekening
 In de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2015 is de mogelijkheid geboden voor onderlinge dienstverlening ten aanzien 

van partusassistentie en kraamzorg , in geval van een poliklinische partus en kraamzorg in een ziekenhuis dan wel 
geboortecentrum. Hiertoe dienen de zorgaanbieders zelf nadere afspraken te maken. In 2016 zullen wij hierover  
concretere afspraken maken en deze in alle overeenkomsten opnemen. 

• NZa pilots
 Tevens zal cVGZ in haar primaire werkgebied afspraken maken over pilots integrale geboortezorg met een passende 

financiering. Hierbij kan cVGZ gebruik maken van de Innovatie-regeling van de NZa (pilots integrale geboortezorg).  
In de secundaire werkgebieden zal cVGZ zoveel mogelijk aanhaken bij de pilots geïnitieerd door andere  
zorgverzekeraars.    

• Max-max tarief kraamzorg
 Het max-max tarief voor kraamzorg wordt momenteel door cVGZ gehanteerd voor kraamzorg in achterstandswijken 

maar zal in de toekomst meer en meer worden ingezet voor keteninitiatieven. Welke initiatieven dit kunnen zijn, wordt 
met input van de partners uit het zorgveld vastgesteld.    

Misbruik en (On-)Gepast gebruik
cVGZ stimuleert gepast gebruik van kraamzorg waarover wij u via spiegelinformatie informeren. 
Wij controleren het gemiddeld aantal uren partusassistentie en/of kraamzorg per klant, per kraamzorgorganisatie op 
afwijkingen. Hierbij speelt ook herindicatie door de verloskundige een rol. Wij kunnen een controle uitvoeren op de  
herindicatie die ondertekend dient te zijn door de verloskundige.   
Kraamzorgorganisaties dienen de beschikbare protocollen na te leven. Denk hierbij aan de intakes thuis versus telefo-
nisch en het gebruik kraamzorg uit de aanvullende verzekeringen. 
Om dubbele inschrijving van klanten te voorkomen, zien wij toe op de inschrijfplicht van klanten die uitsluitend en alleen 
via TSN Callcenter BV kan geschieden zoals in de Zorgovereenkomst Kraamzorg staat vermeld. 
Alle controles zullen met passende maatregelen gepaard gaan.     

Contracteringsvoorwaarden Kraamzorg 2015
Voor iedere kraamzorgorganisatie die cVGZ contracteert, gelden de volgende instapvoorwaarden: 
• houdt zich aan de Zorgbrede Governance Code
• is HKZ of ISO-gecertificeerd toepassingsgebied kraamzorg
• voldoet aan haar verplichtingen ten aanzien van de Kwaliteitswet zorginstellingen en maakt haar kwaliteitsindicatoren 

tijdig transparant via de daarvoor beschikbare landelijke portal. Dit geldt overigens niet voor nieuwe kraamzorg- 
organisaties.

• voert met haar eigen personeel in totaal minimaal 100 kraamverzorgingen per jaar uit. Nieuwe kraamzorgorganisaties 
voldoen hierin binnen 1 jaar.  



• voldoet voorts aan al het overige wat is opgenomen in de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2015  
(zie www.cooperatievgz.nl).

Inschrijving kraamzorg en kraampakket 
Verzekerden die zich willen inschrijven voor kraamzorg bij een door cVGZ gecontracteerde kraamzorgorganisatie,  
kunnen dit alleen doen via de kraamzorglijnen uitgevoerd door TSN Callcenter B.V. (hierna kortweg TSN). Dit kan  
telefonisch óf via internet. Voordat TSN de inschrijving aan de verzekerde bevestigt, checkt TSN via VeCoZo  
de verzekeringsgerechtigheid van die verzekerde. Ook voor alle inhoudelijke vragen met betrekking tot de kraamzorg,  
kan de verzekerde contact opnemen met TSN.
Verzekerden geven bij de inschrijving ook aan of ze in aanmerking willen komen voor een gratis kraampakket inclusief 
kraamkado. Indien zij hiervoor niet aanvullend verzekerd zijn, wordt de verzekerde verwezen naar de bestelmogelijkheid 
van het medisch kraampakket (hierin zijn alle benodigde medische artikelen opgenomen maar geen kraamkado). 

Tarieven 2015 
Niet gecontracteerde kraamzorgorganisaties kunnen kraamzorg leveren aan onze verzekerden conform ‘de lijst niet 
gecontracteerde zorgaanbieders’ en ontvangen dan een lager percentage dan de marktconforme tarieven. Tevens geldt 
een aftrek van de wettelijke Eigen Bijdrage per uur kraamzorg en partusassistentie.  

Voor gecontracteerde kraamzorgorganisaties hanteren we de volgende tariefstructuur: 

Prestatie uren Tarief niet-achterstandswijk Tarief achterstandswijk 

Kraamzorg uur
(zie voetnoot 4)

Maximum NZa-tarief
minus individuele korting zie tabel 
hieronder4

Maximum NZa-tarief + 10%
minus individuele korting zie tabel 
hieronder

Partusassistentie uur
(zie voetnoot 4)

Maximum NZa-tarief
minus individuele korting zie tabel 
hieronder

Maximum NZa-tarief + 10%
minus individuele korting zie tabel 
hieronder

Nevenverrichtingen

Inschrijfkosten € 10,00 € 10,00

Intake thuis Maximum NZa-tarief Maximum NZa-tarief + 10%

Intake telefonisch Maximum NZa-tarief Maximum NZa-tarief + 10%

Partusassistentie Maximum NZa-tarief Maximum NZa-tarief + 10%

Eigen Bijdrage
De wettelijke Eigen Bijdrage per uur kraamzorg en per uur partusassistentie int cVGZ worden voor alle verzekerden die 
zorg ontvangen van gecontracteerde kraamzorgorganisaties. Deze overname van het debiteurenrisico biedt cVGZ aan de 
kraamzorgorganisaties geheel gratis aan. De vergoeding van (een deel van) de wettelijke Eigen Bijdrage kraamzorg is ook 
per 2015 opgenomen in een aantal aanvullende verzekeringen.

Merken
Dit zorginkoopbeleid heeft betrekking op alle merken van coöperatie VGZ zoals vermeld in Bijlage 1  
van de Algemene Voorwaarden Zorginkoop 2015 te raadplegen op  
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geboortezorg/over-geboortezorg.

Einde zorgovereenkomst kraamzorg 
Indien de zorgovereenkomst tijdens de looptijd of aan het einde van de looptijd wordt beëindigd, moet vroegtijdig  
door de kraamzorgorganisatie contact worden opgenomen met cVGZ over hoe de kraamzorg voor de ingeschreven  
verzekerden wordt gegarandeerd.

3 De postcodes in de achterstandswijken zoals door de NZa in Bijlage 2 van de tariefbeschikking Verloskunde TB/CU-7068-01 d.d. 8 oktober 2013 of opvolgende beschikkingen 
vermeld. 

4 Bij de totstandkoming van de uurtarieven kraamzorg, hanteert de Zorgverzekeraar een aantal kortingsbedragen in relatie tot  het percentage ZZP’ers en een Calibris-erkenning:
 * Een substantieel deel (minimaal 85%) van de kraamverzorgenden is in loondienst conform de vigerende CAO. Indien het percentage loondienstmedewerkers lager is dan 85%,   

 en het aantal ZZP’ers dus meer dan 15%, wordt een korting van € 2,- toegepast op het uurtarief kraamzorg en partusassistentie.
 * Indien de Zorgaanbieder geen geldige Calibris-erkenning bezit, wordt een korting van € 2,- toegepast op het uurtarief kraamzorg en partusassistentie.


