
 Inkoopbeleid integrale geboortezorg
dit te faciliteren bestaat vanaf 2017 voor regio’s 
de mogelijkheid om de geboortezorg integraal te 
bekostigen. Kwaliteitsverbetering en zinnigheid 
van zorg door samenwerking tussen zorgverle-
ners is ons gezamenlijke doel en daarmee het 
belangrijkste criterium voor onze contrac tering.
Ook voor VGZ is implementatie van integrale 
bekostiging nieuw. Om ruimte te bieden aan 
zorgverleners om kwaliteitsdoelstellingen te 
behalen, is onze insteek om experimenten aan te 
gaan met integrale geboortezorg organisaties. 
Met regio’s aan wie VGZ eerder een moduletarief 
heeft verstrekt en die uiterlijk op 1 september 
2016 één juridische entiteit vormen, kan VGZ 
afspraken maken om tot integrale bekostiging te 
komen per 1 januari 2017. Om deze dialoog over 
integrale bekostiging te starten, ontvangen wij 
graag uiterlijk 15 september een onderbouwde 
offerte en de onderstaande ingevulde vragenlijst2 
inclusief bestuursverklaring. Deze offerte omvat 
naast een onderbouwing van uw meetbare ambi-
ties op het gebied van kwaliteit en klantervaring 
ook de onderbouwde  prijzen, aantallen per pres-
tatie (productmix) en verwachte bijbehorende 
zorgprofielen. Daarnaast zien wij, gezien de 
samenwerking met (meerdere) ziekenhuizen, ook 
graag uw schriftelijke afspraken over overheve-
ling van de bij  behorende budgetten naar de inte-

grale geboortezorg organisatie tegemoet. Deze 
criteria stellen wij om samen met u de kwali-
teitsverbetering, zinnigheid en doel matigheid 
van zorg te kunnen monitoren en evalueren. 
Met regio’s die reeds modulegelden ontvan-
gen, maar niet aan bovenstaande voorwaarden 
kunnen voldoen zal VGZ in dialoog treden over 
hoe integrale geboortezorg inhoudelijk wordt 
vormgegeven. Regio’s aan wie VGZ eerder geen 
modulegelden heeft verstrekt, kunnen met ons 
in gesprek gaan over het vormgeven van de inte-
grale geboortezorg op de langere termijn. VGZ 
hecht een groot belang aan continue kwaliteits-
verbetering waarbij klant ervaring, doel matigheid 
en zinnige zorg centraal staan. Daarom is het 
onze intentie om met deze regio’s pas het 
gesprek over integrale bekostiging aan te gaan 
na evaluatie van de koplopers die in 2017 over-
gaan op integrale bekostiging. 

Bereikbaarheid

Heeft u vragen over het zorginkoopbeleid of 
proces, neem dan contact met ons op onder 
vermelding van naam, functie en organisatie via 
integralegeboortezorg@vgz.nl. Wij streven
ernaar om uw vraag binnen tien werkdagen te 
beantwoorden. 

Inleiding

Op 1 april 2016 heeft VGZ haar inkoopbeleid 
2017 voor geboortezorg gepubliceerd. Dit docu-
ment1 betreft een aanvulling. Het omvat de 
verdiepingsslag van het inkoopbeleid gericht 
op integrale geboortezorg. Inmiddels is er meer 
duidelijkheid over het gekozen beleidskader van 
het ministerie van VWS en de NZa-beleidsregel 
integrale geboortezorg welke als voorbehoud de 
aanwijzing van de minister van VWS kent. Samen 
met de zorgverleners streeft VGZ naar continue 
kwaliteitsverbetering door middel van betere 
samenwerking in de keten en zinnige zorg. 
 Integrale bekostiging wordt gezien als middel 
om continue kwaliteitsverbetering na te streven 
ten behoeve van onze verzekerden en uw  
patiënten/cliënten. 

Uitgangspunten VGZ

Naar aanleiding van het in Nederland relatief 
hoge sterftecijfer tijdens de zwangerschap 
en rond de geboorte zijn de afgelopen jaren 
maatregelen genomen om de kwaliteit van de 
geboortezorg en de samenwerking tussen de 
verschillende zorgverleners te verbeteren. Om 

1  Indien de NZa- beleidsregel BR/REG-17146 van 7 juli wordt gewijzigd als gevolg van de aanwijzing van de minister van VWS kan dit leiden tot aanpassing van ons inkoopbeleid integrale geboortezorg.
2 Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst digitaal in te vullen, handmatig met pen te ondertekenen en vervolgens ingescand toe te sturen als één document aan: integralegeboortezorg@vgz.nl
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1 Inkoopbeleid Geboortezorg 2017 | Addendum



Vragenlijst met bestuursverklaring voor  
de zorg inkoop integrale geboortezorg 2017
Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst digitaal in te vullen, handmatig met pen te ondertekenen en vervolgens ingescand toe te sturen als één document 
aan: integralegeboortezorg@vgz.nl 

Algemene gegevens

Naam en functie aanvrager

Naam (toekomstige) integrale geboortezorgorganisatie3

KvK nummer geboortezorgorganisatie (indien bekend)

AGB-code geboortezorgorganisatie (indien bekend)

Correspondentieadres geboortezorgorganisatie

Naam contactpersoon

Emailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Voorwaarden

De geboortezorgorganisatie verklaart hierbij 
uiterlijk op 1 september 2016, tenzij hieron-
der anders is aangegeven, te voldoen aan de 
volgende voorwaarden en verklaart eveneens 
gedurende de looptijd van een hem eventueel 
aan te bieden overeenkomst aan die voorwaar-

den te blijven voldoen. Indien er gedurende 
de looptijd sprake is van wijzigingen, dient de 
geboortezorgorganisatie dit aan VGZ kenbaar 
te maken. De geboortezorgorganisatie verklaart 
tevens te voldoen of uiterlijk 1 januari 2017 te 
voldoen en zich te houden aan de geldende wet- 

en regelgeving, en de afspraken en regels zoals 
beschreven in de overeenkomst. 
Voor het aangaan van een overeenkomst moet 
aan alle voorwaarden voldaan worden.

3  Onder een integrale geboortezorgorganisatie verstaat VGZ de organisatie die de integrale geboortezorg gaat leveren en waarin minimaal het ziekenhuis, gynaecologen, (klinisch) verloskundigen en 
kraamverzorgenden vertegenwoordigd zijn. In de rest van dit document wordt dit kortweg ‘de geboortezorgorganisatie’ genoemd. 
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1. De geboortezorgorganisatie verklaart hierbij te voldoen of uiterlijk op 1 september 2016  
te voldoen aan de volgende voorwaarde (voorwaarden waaraan wordt voldaan aanvinken):

Organisatorische voorwaarden

 1.  Uiterlijk op 1 september 2016 is er een (nieuwe) geboortezorgorga-
nisatie die de integrale geboortezorg kan (laten) leveren. 

 2.  De geboortezorgorganisatie biedt volledige integrale geboorte-
zorg aan de verzekerden die op of na 1 januari 2017 in zorg komen4. 
Dat wil zeggen: alle verloskundige zorg (door verloskundigen en 
gynaeco logen), echoscopie en kraamzorg van zwangerschap tot 
en met de controle 8 weken na de bevalling, zoals deze in de vige-
rende Beleidsregel Integrale Geboortezorg van de NZa is gedefini-
eerd. Hiertoe wordt niet de tertiaire zorg gerekend die wordt gele-
verd door de 10 NICU-centra in Nederland.

 3.  De geboortezorgorganisatie heeft een duidelijke regionale missie 
en visie op integrale geboortezorg. Daarin staat aantoonbare kwali-
teitsverbetering centraal, onder andere door het centraal stellen 
van de cliënt, ontschotting van de zorg en een doelmatige zorgver-
lening en bedrijfsvoering.

 4.  De partijen die deel uitmaken van de geboortezorgorgansia-
tie bieden een volledige dekking voor het leveren van integrale 
geboortezorg in het primaire adherentie/verzorgingsgebied5  van 
het ziekenhuis. De geboortezorgorganisatie toont dit aan door de 
AGB-codes van al haar deelnemers door te geven aan VGZ. Zie 
format in bijlage 1.

 5.  De geboortezorgorganisatie heeft rechtspersoonlijkheid en gaat 
met VGZ een zorgovereenkomst aan voor 2017, waarin we afspraken 
vastleggen over de kwaliteit en de prijs van de hele geboortezorg-
keten.

 6.  De geboortezorgorganisatie heeft schriftelijke samenwerkings-
afspraken met eventuele onderaannemers. Daarin worden ook alle 
kwaliteitseisen vastgelegd die VGZ met de geboortezorgorganisatie 
afspreekt.

 7.  De geboortezorgorganisatie biedt transparantie aan onze verzeker-
den over de woonplaatsen waarin zij actief is en waarin verzekerden 
zich kunnen inschrijven bij de geboortezorgorganisatie.

 8.  De geboortezorgorganisatie voert met niet aangesloten geboorte-
zorgaanbieders een verrekening uit als een deel van de zorg voor 
een verzekerde die op of na 1 januari 2017 in zorg is gekomen, 
door die niet aangesloten geboortezorgaanbieders is geleverd. Dit 
conform de vastgestelde tariefbeschikkingen van de NZa6.

 9.  De geboortezorgorganisatie leeft de bepalingen uit de WTZi 
aantoonbaar na en heeft, indien wettelijk benodigd, op 1 september 
2016 een WTZi toelating. 

 10.  De geboortezorgorganisatie heeft een open en transparant 
toelatings beleid voor nieuwe toetreders op basis van duidelijke 
 kwaliteitscriteria.

4  Onder “in zorg komen” wordt verstaan dat de verzekerde op of na 1 januari 2017 haar eerste consult/controle(intake) heeft voor deze zwangerschap bij een zorgaanbieder die namens de 
 geboortezorgorganisatie de zorg verleent.

5  Met het primaire adherentie/verzorgingsgebied bedoelen we de gemeenten waar ten minste 50 procent van de inwoners normaliter voor hun medisch specialistische verloskundige zorg kiest voor het 
betreffende ziekenhuis. 

6  Onder voorbehoud van de beleidsregel Integrale Geboortezorg van de NZa.
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 11.  De geboortezorgorganisatie heeft een eigen AGB-code, specifiek 
voor de integrale geboortezorg en in naamgeving als zodanig 
 herkenbaar7. 

 12.  De geboortezorgorganisatie is naar buiten toe herkenbaar als 
aanbieder van integrale geboortezorg (één naam, logo en website 
in de communicatie en informatiefolders). De individuele  
zorgaanbieders en eventuele onderaannemers die namens de 
geboortezorgorganisatie zorg leveren, committeren zich hier ook 
aan en voeren in ieder geval ook het logo van de geboortezorg-
organisatie.

 13.  De geboortezorgorganisatie deponeert een jaarrekening.
 14.  De geboortezorgorganisatie leeft aantoonbaar de voorwaarden van 

de Zorgbrede Governance Code na.
 15.  Tussen het ziekenhuis en de geboortezorgorganisatie bestaat over-

eenstemming over het aandeel van VGZ in de totale omvang van 
de medisch specialistische kosten die deel moeten gaan uitmaken 
van het tarief integrale geboortezorg. Ook stemt het ziekenhuis er 
schriftelijk mee in dat dit bedrag structureel wordt geschoond uit 
de afspraken voor 2017 voor medisch specialistische zorg die het 
ziekenhuis en VGZ met elkaar maken (principe van kostenneutrali-
teit).

 16.  De geboortezorgorganisatie is 7 dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar voor verzekerden.

 17.  De geboortezorgorganisatie heeft intern voor verloskundigen en 
gynaecologen een adequate 24-uurs achterwachtregeling.

 18.  De geboortezorgorganisatie heeft voor het uitvoeren van prenatale 
screening een Wbo-vergunning of heeft een geldige overeenkomst 
met een Wbo-vergunninghouder als prenatale screening wordt 
uitbesteed.

Indien de organisatie op uiterlijk 1 september 2016 niet aan één of meer 
van bovenstaande organisatorische voorwaarden voldoet, kunt u hieron-
der aangeven op welke termijn de organisatie wel aan de voorwaarde(n) 
voldoet. S.v.p. per voorwaarde het nummer vermelden. 

Kwaliteitseisen en informatieverplichting

 1.  Alle zorgverleners die namens de geboortezorgorganisatie zorg 
leveren, moet op elke gewenst moment toegang hebben tot het 
digitale zorgdossier. Daarbij worden de richtlijnen en de regelge-
ving van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst 
(WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht 
worden genomen. 

 2.  De geboortezorgorganisatie levert zorg op basis van schriftelijk 
vastgestelde zorgpaden en alle andere kwaliteitseisen. Deze fysio-
logische en niet-fysiologische zorgpaden zijn gezamenlijk tot stand 
gebracht, waarbij alle disciplines (gynaecologie, verloskunde en 
kraamzorg) relevante input hebben geleverd. De zorgpaden zijn per 
1 januari 2017 geïmplementeerd. 

7 Als dit door Vektis en andere landelijke (implementatie)voorwaarden niet mogelijk blijkt te zijn, treden VGZ en de geboortezorgorganisatie hierover in overleg.
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 3.  Alle (para)medische zorgaanbieders die namens de geboortezorg-
organisatie zorg verlenen, zijn (indien wettelijk vereist) BIG-geregis-
treerd. 

 4.  Verloskundigen die namens de geboortezorgorganisatie zorg ver le-
nen, zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van de KNOV.

 5.  De echoscopie die namens de geboortezorgorganisatie verricht 
wordt, vindt plaats conform onze overeenkomst verloskunde 2016 
(art. 6 Echoscopische onderzoeken). Zoals opgenomen in deze 
overeenkomst zal VGZ gebruik maken van stilzwijgende verlenging. 
De zorgaanbieders die de echo verrichten, zijn opgenomen in het 
betreffende (deel)register van de KNOV.

 6.  De verloskundigen die namens de geboortezorgorganisatie uitwen-
dige versies verrichten, zijn opgenomen in het betreffende register 
van de KNOV.

 7.  De geboortezorgorganisatie heeft een protocol waarin uiteen gezet 
is hoe wordt omgegaan met zwangeren die roken. Het V-MIS-
stappen plan maakt deel uit van dit protocol en wordt bij iedere 
zwangere die rookt volledig doorlopen. 

 8.  De geboortezorgorganisatie heeft een protocol waarin uiteen-
gezet is hoe zij ervoor zorgt dat vrouwen in een achterstands-
situatie zoveel mogelijk vóór de tiende week van de zwangerschap 
in contact komen met een zorgaanbieder van de geboortezorg-
organisatie. 

 9.  De geboortezorgorganisatie werkt volgens protocollen waarin 
uiteengezet is hoe zij ervoor zorgt dat onnodige medicalisering 
voorkomen wordt. 

 10.  De geboortezorgorganisatie heeft schriftelijke afspraken met de 
Jeugdgezondheidszorg over hoe de overdracht plaatsvindt en hoe  
vroegsignalering doorgegeven wordt. 

 11.  De geboortezorgorganisatie neemt deel aan de landelijke keten-
indicatoren zodra dit mogelijk is. Zij registreert deze en is trans-
parant over de uitvraag.

 12.  Als de uitvraag en openbare publicatie van de landelijke keten-
indicatoren over 2017 niet geregeld blijkt te zijn, levert de 
geboortezorg organisatie uiterlijk op 1 juli 2018 met inachtneming 
van de relevante wet- en regelgeving alle relevante kwaliteitsdata 
aan bij VGZ: 

  a).  data uit de PRN-database (landelijke indicatoren en jaar-
verslag van PRN-Insight);

   b).  data van de landelijke indicatoren van het Kwaliteitsinstituut 
(MSZ en Kraamzorg); 

   c).  de detailscores van de Repro-Q;
   d). SMART geformuleerde verbeterdoelstellingen.

 13.  De geboortezorgorganisatie levert op 1 maart 2018 de management-
informatie over 20178 aan.  

Indien de organisatie op uiterlijk 1 september 2016 niet aan één of meer 
van bovenstaande kwaliteitseisen en/of informatievoorwaarden voldoet, 
kunt u hieronder aangeven op welke termijn de organisatie wel aan de voor-
waarde(n) voldoet. S.v.p. per voorwaarde het nummer vermelden. 

8  De geboortezorgorganisatie ontvangt bij het format voor de offerte ook een opsomming van de management informatie die VGZ wil ontvangen. Deze is nog afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de prestatie(s) integrale 
geboortezorg en de declaratie mogelijkheden.
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2. De geboortezorgorganisatie verklaart dat de volgende uitsluitingsgronden  
niet van toepassing zijn (uitsluitingsgronden die niet van toepassing zijn aanvinken):

VGZ hanteert een aantal vaste uitsluitingsgronden voor de geboortezorgorganisatie. De geboortezorgorganisatie wordt uitgesloten van deelneming als: 

 1.  hij in staat van faillissement of liquidatie verkeert, als zijn werk-
zaamheden zijn gestaakt, als tegen hem surseance van betaling of 
een akkoord geldt  
of  
als hij in een andere, vergelijkbare toestand verkeert door een 
soortgelijke procedure die voorkomt in relevante wet- of regelge-
ving van een lidstaat van de EU. 

 2.  zijn faillissement of liquidatie is aangevraagd of als tegen hem een 
procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of 
akkoord,  

of  
een andere soortgelijke procedure die voorkomt in relevante wet- 
of regelgeving van een lidstaat van de EU. 

 3.  er bij het Bureau Bijzonder Onderzoek van VGZ een onderzoek 
tegen hem loopt. 

3. De geboortezorgorganisatie levert onderstaande documenten9 aan bij deze bestuursverklaring: 
• Inschrijving KvK van de geboortezorgorganisatie (indien bekend)
• Toelating WTZi van de geboortezorgorganisatie (indien wettelijk benodigd)
• Organogram inclusief korte toelichting van de geboortezorgorganisatie
• Bijlage 1. Overzicht van alle deelnemende organisaties

9  In geval van onduidelijkheid of gerede twijfel heeft VGZ het recht om onderliggende stukken op de documenten op te vragen

 vorige volgende 
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4. De bestuurder(s), dan wel de gemachtigde(n) namens de geboortezorgorganisatie verklaart  
bevoegd te zijn de partijen, zoals genoemd op bijlage 1 bij deze verklaring, te vertegenwoordigen 
en verklaart deze gehele bestuursverklaring naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam bestuurder/gemachtigde

Datum

Handtekening  
bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde

Datum

Handtekening  
bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde

Datum

Handtekening  
bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde

Datum

Handtekening  
bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde

Datum

Handtekening  
bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde

Datum

Handtekening  
bestuurder/gemachtigde
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5. Bijlage 1: Overzicht van alle deelnemers aan de geboortezorgorganisatie

Vul onderstaande tabellen in met de namen en AGB-codes van alle 
 afzonderlijke zorgaanbieders10 die onderdeel uit gaan maken van of 
in onderaannemerschap zorg gaan leveren namens de geboortezorg-
organisatie (ziekenhuis (gynaecologen), verloskundigen, kraamzorg-
organisaties, echoscopiecentra, geboortecentra en eventuele overige). 

Ziekenhuis

Naam Ziekenhuis Naam en functie  
bestuurder ziekenhuis

AGB-code

1e lijns verloskundigen

Naam verloskundige Individuele 
AGB-code 

Praktijknaam  Praktijk 
AGB-code

10 Indien de ruimte ontoereikend is, s.v.p. een extra blad toevoegen zodat VGZ over een complete lijst van deelnemers beschikt.
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Kraamzorgorganisaties

Kraamzorgorganisatie AGB-code  KvK-nummer

Echoscopiecentra, geboortecentra,  
verloskundig actieve huisartsen en eventuele  
overige zorgaanbieders/-verleners

Echoscopiecentra, geboortecentra,  
verloskundig actieve huisartsen en eventuele 
overige zorgaanbieders/-verleners

AGB-code KvK-nummer 
(indien van 
toepassing)

9 Inkoopbeleid Geboortezorg 2017 | Addendum
 vorige


	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	vorige: 
	volgende: 
	Check Box3: 
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	1: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off

	Check Box4: 
	1: Off
	2: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	13: Off
	12: Off
	12A: Off
	12D: Off
	12B: Off
	12C: Off
	11: Off
	3: Off

	Text9: 
	Text10: 
	Check Box5: 
	1: Off
	3: Off
	2: Off

	Text1: 
	Text2: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	53: 
	54: 
	58: 
	62: 
	66: 
	70: 
	74: 
	78: 
	82: 
	86: 
	90: 
	94: 
	55: 
	56: 
	57: 
	59: 
	60: 
	61: 
	63: 
	64: 
	65: 
	67: 
	68: 
	69: 
	71: 
	72: 
	73: 
	75: 
	76: 
	77: 
	79: 
	80: 
	81: 
	83: 
	84: 
	85: 
	87: 
	88: 
	89: 
	91: 
	92: 
	93: 
	95: 
	96: 
	97: 
	98: 
	99: 
	100: 
	101: 
	102: 
	103: 
	104: 
	105: 
	106: 
	107: 
	108: 
	109: 
	110: 
	111: 
	112: 
	113: 
	114: 
	115: 
	116: 
	117: 
	118: 
	119: 
	120: 
	121: 
	122: 
	123: 
	124: 
	125: 
	128: 
	131: 
	134: 
	137: 
	140: 
	143: 
	126: 
	129: 
	132: 
	135: 
	138: 
	141: 
	144: 
	127: 
	130: 
	133: 
	136: 
	139: 
	142: 
	145: 


