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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
Goede zorg baseren wij op drie pijlers: 
1. Medisch inhoudelijke kwaliteit
2. Patiëntervaring 
3. Zorgkosten
Wij willen onze klanten helpen bij het vinden van de gewenste zorgaanbieder. Daarom streven wij ernaar om individuele 
scores over deze drie pijlers transparant te kunnen tonen op onze website www.vergelijkenkies.nl (hierna kortweg V&K). 
Voor Eerstelijns geboortecentra zijn nog geen beoordelingsmethode vastgesteld, echter wij gaan ervan uit dat de prestaties 
van geboortecentra op het gebied van medische kwaliteit en patiëntervaring uit de nog te ontwikkelen indicatoren voor de 
totale geboortezorg, kunnen worden afgeleid.  Voor dit moment volstaan wij met de vermelding van een contractuele relatie 
tussen een Eerstelijns Geboortecentrum en cVGZ op onze site V&K. 

Medische kwaliteit
Vanwege het nog ontbreken van een beoordelingsmethode is er nog geen score m.b.t. deze pijler vast gesteld. cVGZ gaat 
ervan uit dat de prestaties van geboortecentra op het gebied van medische kwaliteit uit de nog te realiseren indicatoren 
voor de totale geboortezorg kunnen worden afgeleid. Geboortecentra maken met ons contractuele afspraken over het 
aanleveren van managementinformatie m.b.t. het aantal doorverwijzingen naar de 2de lijn. Besluitvorming om deze 
informatie transparant te maken op V&K moet nog plaats vinden. Ook kan cVGZ op V&K etalage plus informatie1 van 
gecontracteerde Eerstelijns Geboortecentra plaatsen.  

Patiënttevredenheid
Via de knop ‘waarderen’ op V&K kan een klant haar  zijn ervaring kenbaar maken. Voorts wacht cVGZ ook voor deze pijler op 
de landelijk vast te stellen klantervaringslijst voor de totale geboortezorg waaruit informatie bruikbaar kan worden gemaakt 
voor transparantie op V&K. 

Zorgkosten
cVGZ toont nog geen gegevens m.b.t. de pijler Zorgkosten. cVGZ acht in de toekomst een relatie tussen zorgkosten 
enerzijds en medische kwaliteit en mogelijk ook patiëntervaring anderzijds relevant in haar Zorginkoopbeleid. Op grond 
daarvan zou de beste zorg ook de hoogste honorering kunnen verkrijgen.  

1  Informatie van geboortecentra  zelf op allerlei gebied (medische kwaliteit, extra diensten en services, kosten voor de klant zelf etc.) op 
grond waarvan een verzekerde een keuze kan maken 
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Nieuwe Eerstelijns Geboortecentra 
Nieuwe Eerstelijns Geboortecentra dienen te voldoen aan alle voorwaarden die gelden voor 2015 voor het afsluiten van 
een overeenkomst. De Algemene Voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015 maken hiervan ook onderdeel uit. Deze voorwaarden 
raadpleegt u op www.cooperatievgz.nl.  

Minimale voorwaarden voor een overeenkomst Eerstelijns Geboortecentrum  2015
• Het Eerstelijns Geboortecentrum faciliteert natale en postnatale zorg, waarvan het beheer en exploitatie wordt uitgevoerd 

door Zorgaanbieders van eerstelijns geboortezorg, zoals eerstelijns verloskundigen en/of kraamzorginstellingen.
• De locatie waar het Eerstelijns Geboortecentrum is gehuisvest,  grenst aan of bevindt zich in een ziekenhuis, waardoor de 

verzekerde indien nodig, direct de medisch specialistische zorg kan krijgen geleverd via een droge toegang.
• Het Eerstelijns Geboortecentrum maakt afspraken met de tweede lijn om continuïteit van zorg te waarborgen indien 

doorverwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk is. Monitoring ten aanzien van deze doorverwijzing wordt transparant 
aangeboden aan cVGZ. 

• De klant is geheel vrij in het kiezen van haar eerste lijns verloskundige die in het Eerstelijns Geboortecentrum de bevalling 
zal begeleiden. 

• Er is sprake van participatie in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV)
• Voor bevallen met lachgas hanteert cVGZ een apart addendum bij de overeenkomst Eerstelijns Geboortecentrum. De 

voorwaarden en criteria hiervoor kunnen bij  cVGZ worden opgevraagd.  

Ketensamenwerking

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 ziet deze module als een voorloper 
op een experiment voor integrale geboortezorg met passende financiering via de innovatie regeling van de NZa. Het 
volledige beleid voor Integrale Geboortezorg staat gepubliceerd  op onze site www.cooperatievgz.nl . 

Onderlinge verrekening 
In de Overeenkomst Eerstelijns Geboortecentrum 2015 is de mogelijkheid geboden voor onderlinge dienstverlening ten 
aanzien van de Module Geboortecentrum.  Hiertoe kunnen de zorgaanbieders in 2015 onderling nadere afspraken maken. In 
2016 zal cVGZ hierover concretere afspraken maken met alle zorgaanbieders. 

Tarieven 2015 
Zorg door niet gecontracteerde Eerstelijns Geboortecentra komt niet voor vergoeding in aanmerking. 
Voor gecontracteerde Eerstelijns Geboortecentra hanteren we de volgende tariefstructuur: 

Financiering van bevalling (Module Geboortecentrum) en kraamzorg 

Prestatie Tarief 2015 Eigen Bijdrage 2015

Tarief volledige partus  € 537,98  € 335,98

Tarief volledige partus in een geboortecentrum o.b.v. de 
leidraad zorg gerelateerde criteria van CPZ 

 € 537,98  € 0,00

Tarief doorverwezen partus  € 295,93  € 0,00

Uur kraamzorg  € 45,42  € 4,15

Uur kraamzorg voor verzekerden woonachtig in een 
achterstandswijk

 € 49,96  € 4,15
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Eigen Bijdrage
De wettelijke Eigen Bijdragen int cVGZ bij haar verzekerden. Deze overname van het debiteurenrisico biedt cVGZ geheel 
gratis aan. Het Eerstelijns Geboortecentrum informeert de klanten over de wettelijke Eigen Bijdragen. De vergoeding van 
(een deel van) de wettelijke Eigen Bijdrage kraamzorg is ook opgenomen in een aantal aanvullende verzekeringen.

Misbruik en (On-)Gepast gebruik
cVGZ stimuleert gepast gebruik van zorg. Daarom gaan wij extra letten op doelmatige inzet van zorg en zien wij 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

Deze brochure is van informatieve aard. Met dit document geven wij nieuwe en bestaande contractanten inzicht in ons zorginkoopbeleid. 
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.


