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Algemene Inleiding
Voor goede zorg, zorg je samen, dat is het motto van Coöperatie VGZ (hierna VGZ te noemen). 
Wij streven ernaar met kraamzorgorganisaties afspraken te maken die resulteren in kwalitatief 
goede zorg die toegankelijk en betaalbaar is. Dat is een uitgangspunt van ons inkoopbeleid. 
Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven. Daarom wil VGZ de 
zorg rond zwangerschap en geboorte goed regelen voor verzekerden.

Het betaalbaar houden van de zorg is een grote uitdaging waarvoor we als samenleving staan. VGZ spant zich in voor 
betaalbare zorg, vertaald in aantrekkelijke premies. Juist ook door te kiezen voor kwalitatief goede en gepaste zorg wil  
VGZ aan de betaalbaarheid een bijdrage leveren. Dat doen wij daarom niet alleen, maar samen met patiënten en 
zorgaanbieders die weten wat goede kwaliteit is. VGZ wil er graag van leren, zodat wij op onze beurt goede zorg kunnen 
contracteren en kunnen bijdragen aan een gezonder Nederland. De missie van VGZ luidt dan ook ‘Samen werken aan een 
gezonder Nederland. Iedere dag weer.’
Bij VGZ is goede zorg het grootste goed. Goede zorg is gepaste zorg met een optimale verhouding tussen medische 
kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. Die zorg – die ook goed toegankelijk en bereikbaar moet zijn – willen we onze
verzekerden aanbieden tegen een aantrekkelijke premie. We willen dat die goede zorg ook bereikbaar is, liefst in de  
directe omgeving van mensen. Dichtbij waar mogelijk, verder weg waar nodig: ook dat is daarbij ons credo.

Goede Zorg en transparantie 
Wie moet kiezen voor een kraamzorgorganisatie, weet graag waar de beste zorgkwaliteit te halen is. VGZ werkt samen 
met u als zorgaanbieders, beroepsgroepen en klanten aan het meetbaar maken van kwaliteit. Om vervolgens die kwaliteit 
inzichtelijk te maken voor onze verzekerden en afspraken te maken met kraamzorgaanbieders.
Daarom werken we met spiegelinformatie, zodat kraamzorgorganisaties en VGZ kunnen leren van elkaars inzichten en 
resultaten. Soms mondt dit uit in verbeterafspraken, bijvoorbeeld als de uitkomsten teveel achterblijven bij de
collega’s. 
Ons inzicht in de kwaliteit van zorg delen wij via www.vergelijkenkies.nl met iedereen die daaraan behoefte heeft – 
verzekerd via VGZ of niet. Onze klanten geven wij de keuze om gebruik te maken van de zorg die als beste is beoordeeld. 
Aan de andere kant geven wij kraamzorgorganisaties zicht op mogelijke verbeteringen ten opzichte van de collega 
kraamzorgorganisaties. Op die manier proberen wij samen de Nederlandse zorgkwaliteit nog verder te verhogen.

Goede Kraamzorg 2016
In 2016 wil VGZ wederom goede kraamzorg inkopen op basis van de pijlers medisch inhoudelijke kwaliteit, klantervaring  
en zorgkosten. We streven ernaar afspraken te maken met organisaties die van optimale kwaliteit zijn en continuïteit bieden. 
Wij streven naar wederzijdse transparantie 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 (V&K).

Medische inhoudelijke kwaliteit
Voor de pijler medisch inhoudelijke kwaliteit gebruikt VGZ de kwaliteitsindicatoren conform de Kwaliteitswet zorg-
instellingen. Het tijdig aanleveren van de kwaliteitsindicatoren op de daarvoor beschikbare landelijke portal, is geheel 
de verantwoordelijkheid van de kraamzorgorganisatie zelf en is een VGZ-instapvoorwaarde. Ook het bezitten van een 
HKZ of ISO certificaat met toepassingsgebied kraamzorg is een instapvoorwaarde van VGZ. Een aantal van de medische 
kwaliteitsindicatoren (nr 1, 4d, 6 en 18) 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.

http://www.vergelijkenkies.nl
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Klantervaring
VGZ zal in 2016 verzekerden benaderen om klantevaluatielijsten te vullen over de ontvangen kraamzorg (Review en Rating 
lijsten (R&R)). VGZ verwacht ook van haar kraamzorgaanbieders dat zij de klanttevredenheid meten. De vragen die door  
VGZ gesteld worden en de resultaten worden gepubliceerd op V&K. 
De klantervaring dient 1 maal per 2 jaar getoetst te worden door de kraamzorgorganisatie middels de Consumer Quality 
index (CQI). Volgens de transparantiekalender van het kwaliteitsinstituut bent u verplicht uiterlijk 1 juni 2016 te vermelden 
of u de CQi meting heeft laten uitvoeren. 

Zorgkosten
VGZ werkt met een gedifferentieerd uurtarief kraamzorg. De criteria die wij hanteren zijn het bezitten van het Calibris-
certificaat waardoor u opleidingen verzorgt (BOL en/of BBL en bij- en nascholing) én de verhouding van kraamverzorgenden 
in loondienst versus ZZP’ers bij een kraamzorgorganisatie.

Zorginkoopcriteria kwaliteit en doelmatigheid 
VGZ sluit overeenkomsten met kraamzorgorganisaties die kwaliteit bieden. VGZ stelt een aantal voorwaarden aan 
kraamzorgorganisaties voor het sluiten van een overeenkomst. Dit is in het belang van onze verzekerden maar ook 
van de kraamzorgorganisaties die zich inspannen om de kwaliteit van zorg op peil te houden. Het betreft de volgende 
voorwaarden:
De kraamzorgorganisatie
• 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 
kraamzorgorganisaties),

• voert in totaal minimaal 150 kraamverzorgingen per jaar uit,
• zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden staan geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg,
• voldoet voorts aan al het overige wat is opgenomen in de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016
• Tevens is de kraamzorgorganisatie bereid ons inzicht te verschaffen in haar financiële situatie voor zover het de liquiditeit 

en de solvabiliteit betreft. 

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 VGZ. Hierop zal 
wederom het vigerende zorginkoopbeleid van toepassing zijn. 

Ketensamenwerking
Integrale geboortezorg
VGZ heeft haar beleid ten aanzien van integrale geboortezorg gepubliceerd op haar site www.cooperatievgz.nl en 
ondersteunt 5 pilots integrale geboortezorg in haar primaire werkgebied. Daarnaast kan VGZ in de secundaire werkgebieden 
in principe aanhaken bij pilots van andere zorgverzekeraars voor zover passend in haar beleid. Van belang is dat 5 partijen 
uit een VSV in de keten van geboortezorg samenwerken en vorm geven aan integrale geboortezorg. Het betreft de 1ste en 
2de lijns verloskundigen, de gynaecologen, het ziekenhuis en de kraamzorgorganisaties. Wij achten het daarom van belang 
dat kraamzorgorganisaties deelnemen of vertegenwoordigd zijn in een VSV om een goede rol in de keten te kunnen spelen. 

Onderlinge verrekening
In de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2016 is de mogelijkheid geboden voor onderlinge dienstverlening en verrekening 
ten aanzien van partusassistentie en kraamzorg met een ziekenhuis. Hiertoe is het van belang dat de zorgaanbieders 
zelf nadere afspraken maken conform de vigerende beleidsregel. Voor kraamzorg of partusassistentie geleverd in een 
eerstelijns geboortecentrum, zijn beide zorgaanbieders verplicht onderlinge afspraken te maken ten aanzien van onderlinge 
dienstverlening en verrekening. 
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Misbruik en (On-)Gepast gebruik
VGZ stimuleert gepast gebruik van kraamzorg waarover wij u via spiegelinformatie kunnen 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 telefonisch 
en het gebruik van kraamzorg uit de aanvullende verzekeringen. Andere vormen van mogelijk misbruik of ongepast gebruik 
welk ons bijvoorbeeld via klachten wordt aangereikt, zullen we te allen tijde verifiëren.  
Alle controles zullen met passende maatregelen gepaard gaan.   

Inschrijving kraamzorg en kraampakket 
Verzekerden die zich willen inschrijven voor kraamzorg bij een door VGZ gecontracteerde kraamzorgorganisatie, kunnen  
dit doen via de kraamzorglijnen uitgevoerd door TSN Zorgcentrale B.V. (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 
kraamcadeau. 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 kraamcadeau). 

Tarieven 2016 
Niet gecontracteerde kraamzorgorganisaties kunnen kraamzorg leveren aan onze verzekerden conform ‘de lijst niet 
gecontracteerde zorgaanbieders’ en ontvangen dan een lager percentage van de marktconforme tarieven2. Dit percentage 
kan per merk van VGZ verschillen. Het tarief voor de prestatie ‘inschrijving kraamzorg’ is voor alle merken vastgesteld op  
€ 10,--. 

Voor gecontracteerde kraamzorgorganisaties hanteren we de volgende tariefstructuur: 

Prestatie uren Tarief niet-achterstandswijk Tarief achterstandswijk3

Kraamzorg uur Maximum NZa-tarief 
minus individuele korting4

Maximum NZa-tarief + 10% 
minus individuele korting (zie voetnoot 4) 
 

Partusassistentie uur Maximum NZa-tarief 
minus individuele korting (zie voetnoot 4)

Maximum NZa-tarief + 10% 
minus individuele korting (zie voetnoot 4)

Nevenverrichtingen

Inschrijving € 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%

Max-max tarief kraamzorg
Het max-max tarief voor kraamzorg wordt momenteel door VGZ gehanteerd voor kraamzorg in achterstandswijken maar  
kan ook worden ingezet voor andere, met name voor de keten van belang zijnde, initiatieven. Welke initiatieven dit betreft , 
kan met input van de partners uit het zorgveld via de Klankbordgroep Kraamzorg5 worden vastgesteld. 

2 Het percentage wordt later in 2015 vast gesteld.
3  De postcodes in de achterstandswijken zoals door de NZa in Bijlage 2 van de tariefbeschikking Verloskunde TB/CU-7100-01 of opvolgende beschikkingen  

vermeld. 
4  Bij de totstandkoming van de uurtarieven kraamzorg en partusassistentie, hanteert de Zorgverzekeraar een aantal kortingsbedragen in relatie tot het percentage 

ZZP’ers en een Calibris-erkenning:
 *  Een substantieel deel 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,- per uur toegepast op het uurtarief kraamzorg en partusassistentie.
 * Indien de Zorgaanbieder geen geldige Calibris-erkenning bezit, wordt een korting van € 2,- per uur toegepast op het uurtarief kraamzorg en partusassistentie.
5  Klankbordgroep Kraamzorg. Hierin zijn vertegenwoordigd: de landelijke koepels (ACTIZ, BTN, SPOT), het Kenniscentrum Kraamzorg, de NPCF, een aantal grote 

en kleinere kraamzorgorganisaties.
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Eigen Bijdrage
De wettelijke Eigen Bijdrage per uur kraamzorg en per uur partusassistentie int VGZ worden voor alle verzekerden die 
zorg ontvangen van gecontracteerde kraamzorgorganisaties. Deze overname van het debiteurenrisico biedt VGZ aan de 
kraamzorgorganisaties geheel gratis aan. De vergoeding van (een deel van) de wettelijke Eigen Bijdrage kraamzorg is ook 
per 2016 opgenomen in een aantal aanvullende verzekeringen.

Merken
Dit zorginkoopbeleid heeft betrekking op alle merken van VGZ zoals vermeld in Bijlage 1 van de Algemene Voorwaarden 
Zorginkoop 2016 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 VGZ over hoe de kraamzorg voor de ingeschreven verzekerden 
wordt gegarandeerd.
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