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1. Inkoopbeleid 2018
Het duurzaam betaalbaar houden van de zorg 
is een enorme maatschappelijke uitdaging. 
We zien het als onze voornaamste opdracht 
om daaraan een bijdrage te leveren. Samen 
met onze partners in de zorg: patiënten en 
zorgaanbieders. Wij geloven dat onze focus 
op betaalbaarheid mogelijk is zonder dat dit 
ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. 
 Integendeel zelfs, kwaliteit en kostenbeheer-
sing kunnen elkaar versterken. Daarom zetten 
wij in op zinnige zorg: betere zorg voor de 
patiënt, tegen lagere kosten – mede dankzij 
en altijd samen met zorgaanbieders. 
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Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt, 
tegen lagere kosten. We zien het als onze rol om 
zinnige zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij 
geloven we in co-creatie met zorgaanbieders, 
belangenorganisaties, patiënten en andere ver-
zekerden. Door de kosten in de hand te houden, 
hoeven premies en eigen risico minder te stij-
gen. Zo leveren we een bijdrage aan de solidari-
teit. We werken dan ook aan een combinatie van 
goede en daarmee betaalbare zorg. 

Zinnige Zorg Loket
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
volgen daarom met ingang van 2018 de kwali-
teits- en volumenormen van de beroepsgroep 
en stellen geen nieuwe, extra hoge normen. We 
houden wel oog voor de kwaliteit die alle instel-
lingen en zorgaanbieders leveren. In het bijzon-
der kijken we naar Good Practices bij koplopers, 
ofwel initiatieven die de kosten van behandelin-
gen reduceren en tegelijkertijd de kwaliteit van 
zorg verbeteren. Daar leren we graag van. Hebt 
u in uw organisatie mooie voorbeelden van zo’n 
Good Practice? Daar horen we graag meer over 
tijdens de inkoopgesprekken. Maar u kunt uw 
ideeën ook online met ons delen via het Zinnige 
Zorg Loket.

Good Practices in de praktijk
In onze leer- en proeftuinen zijn we ook al con-
creet aan de slag met Good Practices. VGZ is 
actief in drie van de negen proeftuinen die het 
ministerie van VWS heeft aangewezen. Daar-
naast gaan we aan de hand van initiatieven van 
zorgaanbieders actief op zoek naar nieuwe werk-
wijzen die leiden tot betere zorg tegen lagere 
kosten. Dat doen we in diverse leertuinen in  
Nijmegen, Gorinchem, Uden, Noord-Limburg 
en de Drechtsteden. Op dit moment hebben 
zorgaanbieders verschillende Good Practices 
geïdentificeerd die aantoonbaar leiden tot zin-
nige zorg. Wij zetten ons maximaal in voor een 
brede implementatie van deze (nieuwe) werk-
wijzen en concepten. Dat doen we onder meer 
door aanbieders die aan de hand van Good 
Practices met ons aan de slag willen, voorrang 
te geven in onze contractering. Bijvoorbeeld via 
meerjarencontracten en/of afwijkende volume- 
en prijsafspraken. Onze inkopers laten u daarom 
graag actief de Good Practices zien die leiden 
tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kos-
ten. Daarbij gaan ze ook graag met u in gesprek 
over uw prestaties in relatie tot die van andere 
zorgaanbieders. Zo kunnen we van elkaar leren 
en samen werken aan betere zorg.

De patiënt staat centraal

We geven mensen bij voorkeur zelf de regie 
over hun gezondheid, zowel binnen de zorg als 
binnen het sociale domein. We onderschrijven 
het belang van samen beslissen en een sterke 
positie van de patiënt. Wanneer patiënten actief 
worden betrokken bij de diagnose en behande-
ling, kiezen zij bewust voor zorg die past bij de 
wijze waarop zij hun leven willen invullen. Door 
zorgvuldige diagnostiek krijgen patiënten zorg 
die bij hen past en op de juiste wijze wordt gele-
verd, zonder dubbelingen of verspilling. Omdat 
het belangrijk is dat mensen beter en langer 
zelfstandig (thuis) kunnen leven is versterking 
van het sociale domein belangrijk. Daartoe wer-
ken we waar mogelijk samen met gemeenten en 
zorgaanbieders in de eerstelijn. 

Van elkaar leren

Werken aan zinnige zorg doet én kan Coöpe-
ratie VGZ nooit alleen. Wij werken samen met 
zorgaanbieders en patiënten aan goede en 
betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Samen 
de zorg verbeteren kan alleen vanuit de bereid-
heid om van elkaar te leren, en door elkaar te 
blijven uitdagen. Dat geldt over de hele linie: van 
de curatieve zorg tot het sociale domein en van 
de eerstelijn tot de specialistische geestelijke 
gezondheidszorg.
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Onze visie op geboortezorg

Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke 
gebeurtenissen in ons leven. VGZ wil de zorg 
rondom zwangerschap en geboorte goed rege-
len voor haar verzekerden. Daarom maken we 
afspraken met u op basis van toegankelijkheid, 
kwaliteit, betaalbaarheid en klanttevredenheid. 
VGZ stimuleert en ondersteunt initiatieven die 
bijdragen aan verbeterde samenwerking tussen 
de diverse disciplines die betrokken zijn bij de 
geboortezorg te weten het ziekenhuis, de kraam-
verzorgende, de verloskundige en de gynaeco-
loog om kwaliteitsverbetering te stimuleren. 

De organisatie van geboortezorg in Nederland 
kan beter en moet beter gegeven de relatief 
hoge sterftecijfers van moeder en kind rond de 
geboorte. Verschillende landelijke maatregelen 
moeten ervoor zorgen dat de onderlinge samen-
werking van de betrokken disciplines verbetert 
want dit resulteert in betere uitkomsten van 
zorg. Er is een landelijke Zorgstandaard Integrale 
Geboortezorg opgesteld die beschrijft hoe de 
samenwerking er in de praktijk uit moet komen 
te zien. Deze Zorgstandaard wordt in 2017 nog 
geïmplementeerd. Per 2017 is ook een nieuwe 
NZa beleidsregel BR/REG - 17146 van kracht 
geworden die integrale bekosting van de inte-
grale geboortezorgorganisaties mogelijk maakt. 
Daarnaast blijven de huidige beleidsregels voor 

Verloskunde, Kraamzorg en Medisch Specialis-
tische Zorg van kracht. Vanwege de recente en 
snel opvolgende landelijke ontwikkelingen kan 
VGZ tot 1 juli 2017 haar beleid verder ontwikke-
len conform de geldende wet- en regelgeving.

Voor 2018 contracteren wij integrale geboorte-
zorg en monodisciplinaire geboortezorg naast 
elkaar. Door middel van pilots met betrekking tot 
integrale geboortezorg wordt onderzocht hoe 
we de kwaliteit van geboortezorg verder kunnen 
verbeteren. 

Ons inkoopbeleid 2018 is gericht op het stimu-
leren van integrale samenwerking om een ver-
dere kwaliteitsverbetering te bevorderen. Hierbij 
vinden we het van belang dat samenwerking 
loont en is het creëren van een gelijk speel-
veld tussen integrale geboortezorgorganisaties 
(IGO’s) en monodisciplinaire zorgaanbieders een 
randvoorwaarde. Met zowel IGO’s als monodis-
ciplinaire zorgaanbieders maken we afspraken 
over zinnige geboortezorg. Wij zien het als uw 
verantwoordelijkheid om kwaliteitsverbeteringen 
 kostenneutraal door te voeren. Betere samen-
werking leidt namelijk ook tot ontdubbeling van 
kosten, ook als wij geen integrale bekostiging 
met u overeenkomen.
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2. Toelichting 
op onze criteria
We kopen zorg in op basis van 
 minimumnormen en nieuwe inzich-
ten uit Good Practices. Daarnaast 
leest u in dit hoofdstuk hoe we 
omgaan met de diversiteit van zorg-
aanbieders, misbruik en oneigenlijk 
gebruik en selectieve inkoop. 
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Tot 2017 maakten wij alleen afspraken over 
monodisciplinaire geboortezorg, vanaf 2017 is 
het ook mogelijk om afspraken te maken over 
integrale geboortezorg. Zorgaanbieders die zich 
willen voorbereiden op integrale geboortezorg 
kunnen in aanmerking komen voor het modu-
letarief. Onderstaand gaan wij eerst in op de 
criteria voor de inkoop van monodisciplinaire 
geboortezorg, dan de criteria voor het modu-
letarief en vervolgens de criteria voor integrale 
geboortezorg.

Monodisciplinaire Geboortezorg

U kunt in aanmerking komen voor een overeen-
komst voor monodisciplinaire geboortezorg 
indien u aan onze inkoopcriteria voldoet. Voor 
de verloskundige zorg, kraamzorg en eerste-
lijns geboortezorgcentra staan de belangrijkste 
criteria hieronder beschreven. In de voorbeeld 
overeenkomsten die in september 2017 op onze 
website worden gepubliceerd, vind u het totaal 
aan criteria. 

Per medio 2017 is de Zorgstandaard Inte-
grale Geboortezorg van kracht voor de gehele 
geboortezorg. Wij bewaken de kostenontwik-
keling rondom de invoering van deze Zorg-
standaard. Daarbij gaan wij uit van maatwerk per 
verzekerde.

Criteria verloskundige zorg
Als gecontracteerde verloskundigenpraktijk vol-
doet u aan een aantal minium eisen, zoals:
• U staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister 

van de KNOV;
• U handelt volgens het vigerende Beroepspro-

fiel Verloskundige en de praktijk voldoet aan 
de vigerende praktijkinrichtingseisen van de 
beroepsgroep;

• U neemt bij de zorgverlening de door de 
KNOV en/of CPZ vastgestelde (multidiscipli-
naire) richtlijnen en standaarden in acht en 
neemt het vigerende Verloskundig Vademe-
cum als leidraad voor de zorgverlening;

• U registreert de zorginhoudelijke indicato-
ren (dat wil zeggen de dan met landelijke 
beroepsvereniging afgestemde indicatoren) 
en gebruikt de resultaten van deze toetsing 
ter verdere optimalisering van de kwaliteit van 
zorg. De praktijk stelt deze resultaten tijdig 
beschikbaar via de daarvoor beschikbare por-
tal.

We hanteren voor gecontracteerde verloskundi-
genpraktijken maximaal de NZa-tarieven uit de 
Tarievenlijst Verloskunde 2018. Wij stimuleren 
echter gepast gebruik van verloskundige zorg 
en prenatale screening. Daarom maken wij in de 
overeenkomst afspraken met u over klantbele-
ving, medisch inhoudelijke kwaliteit en kosten.

Criteria kraamzorg
Wij hanteren de volgende voorwaarden voor de 
contractering van kraamzorgorganisaties:
• Uw organisatie houdt zich aan de Zorgbrede 

Governancecode;
• Uw organisatie is HKZ of ISO-gecertificeerd, 

toepassingsgebied kraamzorg;
• Uw organisatie voldoet aan haar verplichtin-

gen ten aanzien van de Wet kwaliteit, klachten 
en geschillen in de zorg (Wkkgz) en registreert 
haar kwaliteitsindicatoren en stelt deze tijdig 
beschikbaar op de landelijke portal;

• Uw organisatie voert minimaal 150 kraamver-
zorgingen per jaar uit;

• Uw organisatie zorgt ervoor dat alle kraam-
verzorgenden geregistreerd zijn bij het kennis-
centrum Kraamzorg.

Wij vinden het belangrijk dat kraamzorgorgani-
saties deelnemen of vertegenwoordigd zijn in 
een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) 
om een goede rol in de keten te kunnen spelen.

VGZ hanteert voor gecontracteerde kraamzorg-
organisaties maximaal de NZa-tarieven uit de 
Tarievenlijst Kraamzorg 2018. In de kraamzorg 
werken we met een gedifferentieerd uurtarief. 
Voor niet-achterstandswijken geldt het maximale 
NZa-tarief. In achterstandswijken hanteren we 
voor onze verzekerden een hoger tarief, zodat u 
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goede kraamzorg kunt leveren. Dit geldt echter 
alleen wanneer u een Beleidsplan Achterstands-
wijken heeft opgesteld. 

In de kraamzorg toetsen wij rechtmatigheid bij 
afwijkend declaratiegedrag door het gebruik 
van het Landelijk IndicatieProtocol Kraamzorg. 
Andere vormen van mogelijk misbruik of onge-
past gebruik, die bijvoorbeeld via klachten bin-
nen komen, verifiëren we te allen tijde.

Criteria Eerstelijns Geboortecentra 
Een eerstelijns geboortecentrum betreft een 
locatie waar zwangere vrouwen onder verant-
woordelijkheid van een eerstelijns verloskun-
dige, met assistentie van een kraamverzorgende, 
kunnen bevallen met een droge toegang naar 
het ziekenhuis. De Zorgaanbieder richt zich op 
vrouwen die niet thuis willen of kunnen bevallen 
en die geen indicatie hebben voor een bevalling 
onder leiding van een medisch specialist. 

De criteria die van toepassing zijn op de ver-
loskundige zorg en kraamzorg zoals hierbo-
ven beschreven zijn ook van toepassing op de 
 Eerstelijns Geboortecentra. 

Voor gecontracteerde Eerstelijns Geboortecen-
tra hanteren we het laagste NZa tarief Module 
Geboortecentrum. Dit tarief is opgenomen in 
de NZa beleidsregel Verloskunde 2018. Dit geldt 

ook voor doorverwijzingen post-partum. Voor 
doorverwezen partussen (durante partu) hante-
ren we een lager tarief. In sommige geboorte-
centra kan de klant (een deel van) de kraampe-
riode doorbrengen. Wij hanteren daarvoor een 
maximum van acht uur kraamzorg per etmaal 
tegen het maximale NZa-tarief kraamzorg-uren. 

Moduletarief 

Binnen de NZa beleidsregel Verloskunde is de 
Module Integrale Geboortezorg vormgegeven. 
VGZ kent een moduletarief toe aan regio’s die 
hier niet eerder gebruik van hebben gemaakt en 
de integrale samenwerking verder willen vorm-
geven. Indien u tijdig de samenwerking heeft 
vormgegeven conform alle criteria waaraan een 
IGO moet voldoen kunt u vanaf 2019 per kalen-
derjaar in aanmerking komen voor integrale 
bekostiging. Wij maken graag afspraken met u 
over de ontwikkelpunten die specifiek nodig zijn 
voor uw regio.

Als u per 1 januari 2018 in aanmerking wilt 
komen voor de Module Integrale Geboortezorg 
(IGBZ) voldoet u aan onze randvoorwaarden: 
• U dient een Plan van Aanpak (PvA) bij ons voor 

te leggen als VGZ marktleider is in uw regio. 
Als een andere zorgverzekeraar marktleider is, 
dient deze verzekeraar reeds akkoord te zijn 
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met uw plan voordat u deze aan ons voorlegt;
• Het Verloskundig SamenwerkingsVerband 

(VSV) heeft uiterlijk 1 januari 2018 niveau 3 van 
de VSV-ladder van het CPZ bereikt en heeft als 
doelstelling om niveau 4 te bereiken als onder-
deel van het PvA;

• Alle vijf (belangrijkste) partijen (eerste- en 
tweedelijns verloskundigen, gynaecologen, 
kraamzorgorganisaties en het ziekenhuis) uit 
het VSV vormen het samenwerkingsverband 
en maken een concreet maximaal tweejarig 
plan met een sluitende begroting.

Op basis van de inkoopresultaten 2017 van 
integrale geboortezorg is gebleken dat de voor-
bereiding om te komen tot volledige integrale 
samenwerking langer duurt dan gepland. Wij 
zien graag een realistisch gefaseerde planning 
tegemoet. In het projectplan komen de vol-
gende elementen minimaal terug:
1. Zorginhoud: het beschrijven van de zorgpa-

den (prenatale-, natale- en postnatale fase) 
conform landelijke Zorgstandaard Integrale 
Geboortezorg van het College Perinatale Zorg 
(CPZ); 

2. Inhoudelijke onderbouwing van het niveau 
van het VSV met behulp van de verschillende 
items uit de VSV-ladder (CPZ).

3. Monitoring: het inplannen van (nul)metingen 

van de medisch-inhoudelijke kwaliteit en van 
de klantervaring op basis van de landelijke 
standaarden. 

4. Toelichting op plannen van het VSV ten aan-
zien van uw klantcommunicatie.

Naast een planningsvoorstel om bovenstaande 
projectelementen uit te voeren, geeft u ook 
inzicht in de termijn waarop u voldoet aan onze 
criteria van de integrale geboortezorg. 

Graag horen wij uiterlijk 1 juni 2017 of uw VSV in 
aanmerking wil komen voor het moduletarief.  
Dit kunt u doen door een mail te sturen naar 
 integralegeboortezorg@vgz.nl. Om daadwer-
kelijk in aanmerking te komen voor het module-
tarief 2018 dient u vóór 1 september 2017 de 
 volledig uitgewerkte plannen in, inclusief een 
voorstel over de planning – via hetzelfde e-mail-
adres. 

Integrale Geboortezorg

Vanaf 2016 zijn wij veelvuldig in gesprek met 
koploperregio’s over integrale bekostiging per  
1 januari 2017. Indien u conform onder-
staande planning (zie hoofdstuk 3) voldoet 
aan de  criteria van ons inkoopbeleid Integrale 

Geboorte zorg komt u in aanmerking voor 
 integrale bekostiging per 2018. 

Indien wij met u per 1 januari 2018 een overeen-
komst Integrale Geboortezorg sluiten, maken 
wij daarnaast ook nog steeds afspraken over de 
monodisciplinaire geboortezorg met de afzon-
derlijke deelnemers van de integrale geboor-
tezorgorganisatie (IGO). Dit is nodig voor de 
 situatie waar een cliënt zorg ontvangt van een 
zorgaanbieder buiten de IGO.

Als u in aanmerking wilt komen voor een over-
eenkomst Integrale Geboortezorg gaat u hier-
over tijdig in gesprek met de zorgverzekeraar die 
marktleider is in uw regio. De criteria die wij han-
teren voor een overeenkomst Integrale Geboor-
tezorg staan vermeld in dit inkoopdocument en 
gelden zowel voor ons primaire als secundaire 
werkgebied. 

VGZ hanteert de volgende criteria waaraan een 
IGO moet voldoen om in aanmerking te komen 
voor integrale bekostiging per 1 januari 2018:
• U heeft uiterlijk 1 juni 2017 via e-mailadres 

 integralegeboortezorg@vgz.nl deel 1 van 
de vragenlijst (volledig ingevuld) ingediend 
(zie bijlage 1). Hieruit moet onder andere blij-
ken dat er binnen uw regio per 1 september 
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2017 sprake is van een juridische organisa-
tievorm op basis van hoofdelijke aansprake-
lijkheid, zijnde een rechtspersoon op zowel 
medisch-inhoudelijke als financiële gronden. 
Op basis van de informatie uit de vragenlijst 
beoordelen wij of u voldoet aan onze voor-
waarden, en laten wij u uiterlijk 15 juli 2017 
weten of wij met u in gesprek treden om in 
aanmerking te komen voor integrale bekosti-
ging per 1 januari 2018. 

• U heeft vervolgens uiterlijk 1 september 2017 
via e-mailadres integralegeboortezorg@vgz.
nl deel 2 van de vragenlijst (volledig inge-
vuld) ingediend (zie bijlage 2), dit is inclu-
sief de bestuursverklaring. Samen met deze 
vragenlijst heeft u een onderbouwde offerte 
ingediend. Deze onderbouwde offerte omvat 
onder meer deze onderdelen: 

 − Een voorstel hoe u de uitkomsten op 
medisch-inhoudelijke kwaliteit en klantbe-
leving inzichtelijk maakt en monitort binnen 
uw organisatie;

 − Een offerte waarin de productieontwikke-
ling op basis van een prijsopgave per inte-
grale geboortezorgprestatie, inclusief de 
geschatte aantal consumerende verzeker-
den is weergegeven;

 − Een voorstel over de manier waarop de tran-
sitie naar de IGO zorgkostenneutraal ver-
loopt en de manier waarop u dat monitort;

 − Afspraken over het financieel overhevelen 
van ziekenhuisbudget met het betrokken 

ziekenhuis, ondertekend door de Raad van 
Bestuur van het ziekenhuis, de bestuur-
der van het Medisch Specialistisch Bedrijf 
(MSB) als de gynaecologen vrijgevestigd 
zijn, en het bestuur van de IGO;

 − Een voorstel waaruit blijkt hoe de IGO 
omgaat met parallelliteit in relatie tot de 
keuzevrijheid van onze verzekerden.

Good Practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar 
te houden zet VGZ in op zinnige zorg via Good 
Practices. Soms is dat zorgvernieuwing, soms 
is dat een al bestaande werkwijze die navolging 
verdient. Criteria voor een Good Practice zijn de 
volgende:
• vernieuwende methode, techniek, handels-

wijze, procedure, samenwerking of technolo-
gische ontwikkeling;

• zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kos-
ten, mede dankzij en altijd samen met zorg-
aanbieders;

• waarin de patiënt centraal staat;
• vastgesteld in de praktijk;
• op andere plekken toepasbaar; 
• de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 

vervullen richting zorgaanbieders.
 
Wij zijn actief op zoek naar dit soort initiatieven 
die de zorg verbeteren en de doelmatigheid ver-

der vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders dan 
ook uit om deze initiatieven aan te reiken via ons 
Zinnige Zorg Loket: goodpractices@vgz.nl. U 
kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw 
contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.

Nieuwe toetreders

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Het 
is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, 
maar wat geleverd wordt. Voor alle aanbieders 
binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde 
voorwaarden, dus ook voor nieuwe toetreders. 
Aanbieders die hieraan voldoen, bieden in onze 
ogen immers zinnige zorg.

Diversiteitsbeleid

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met gods-
dienst, gezindheid en levensovertuiging van de 
verzekerde door geen zorgaanbieders uit te slui-
ten met een bepaalde godsdienst of overtuiging. 
Wij maken geen onderscheid op deze punten 
tussen zorgaanbieders bij de inkoop van zorg.  
Te verwachten is dat onder zorgaanbieders 
soortgelijke levensovertuigingen en gezindten 
voorkomen als onder verzekerden. Dat betekent 
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dat we zorgaanbieders van alle overtuigingen 
en gezindheid hebben gecontracteerd. Verze-
kerden kunnen, voor zover de verzekeringsvoor-
waarden daar geen beperkingen aan stellen, vrij 
uit deze zorgaanbieders kiezen. Voor elke verze-
kerde is er dan in principe een passende zorg-
aanbieder beschikbaar.

Misbruik & Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een belangrijke rol in de toezicht 
op Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Gepast 
gebruik (MOG). Wij willen dat onze verzeker-
den een juiste prijs betalen voor de zorg die zij 
gebruiken. Daarom monitoren we op rechtma-
tige declaraties en doelmatigheid van verleende 
zorg.

Onder gepaste zorg verstaan we zorg die voor 
de gebruiker, op het moment van gebruik, nood-
zakelijk, effectief en doelmatig is. Voor misbruik 
hanteren we de volgende definitie: onrecht-
matig handelen, dat ten laste komt van voor 
de zorg bestemde middelen. Er is sprake van 
misbruik als feiten of omstandigheden opzette-

lijk door de zorgaanbieder worden verzwegen, 
opzettelijk een verkeerde of onvolledige voor-
stelling van zaken gegeven wordt, valse opgave 
verstrekt wordt over de zorg of de in rekening te 
brengen tarieven, dan wel het meewerken hier-
aan. We spreken van fraude wanneer er sprake 
is van opzet, als de geleverde zorg niet aan de 
wettelijke kwaliteitseisen voldoet om een finan-
cieel voordeel te verkrijgen en als de zorgaan-
bieder misleidende informatie verstrekt. Onder 
misleidende informatie verstaan we: onjuiste, 
onvolledige en/of niet-tijdige informatie die 
ertoe leidt dat een gemiddelde verzekerde een 
beslissing zou kunnen nemen die hij anders niet 
zou hebben genomen, betreffende de keuze van 
een zorgaanbieder of tijdens de behandeling. 
De verzekerde kan door dit besluit, financieel 
of anderszins, schade lijden. Van oneigenlijk 
gebruik is sprake als er geldende regels worden 
gevolgd maar het effect volgens VGZ ongewenst 
is. Als we oneigenlijk gebruik signaleren en we 
geen maatregelen kunnen nemen om het onei-
genlijk gebruik tegen te gaan, melden we dit bij 
de NZa en/of het ministerie van VWS. 

VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het 
volgende principe: high trust, zero tolerance. Wij 

vertrouwen er in beginsel op dat uw organisatie 
misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomt en 
gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit ver-
trouwen beschaamt (dit blijkt bijvoorbeeld uit 
spiegelinformatie) en als het gedrag niet wordt 
aangepast dan sturen we bij via zorginkoop, 
materiële controles en fraudeonderzoek. Deze 
sturingsmogelijkheden zetten we proportioneel 
in. We bespreken MOG eveneens tijdens de zor-
ginkoopgesprekken. 

Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoop-
gesprekken en de inkoopprocedures sluiten wij 
al dan niet een contract met u. Dit kan verschil-
len per polis. Indien een verzekerde gebruik-
maakt van een niet-gecontracteerde leverancier 
geldt er een lagere vergoeding op basis van de 
lijst maximale vergoedingen. Wij informeren 
onze verzekerden over het gecontracteerde 
aanbod door middel van publicatie op de web-
site. Naast de criteria voor het aangaan van een 
 overeenkomst, hebben wij ook criteria voor het 
opzeggen van de zorgovereenkomst. Deze crite-
ria vindt u in de zorgovereenkomst.
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3. Proces zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken we samen  
met u op om het beste resultaat te halen.  
Dit hoofdstuk beschrijft het proces en de  
planning van het inkoopseizoen 2018. 
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Procesverloop monodisciplinaire 
geboortezorg

Onderstaand proces geldt voor de monodiscipli-
naire kraamzorg, verloskundige zorg en eerste-
lijns geboortecentra. 

In augustus 2017 ontvangen alle reeds gecon-
tracteerde kraamzorg-zorgaanbieders en verlos-
kundigenpraktijken een nieuwsbrief waarin we 
de nieuwe overeenkomsten en het contracteer-
proces toelichten. Vanaf dat moment vindt u 
ook de overeenkomsten en de Algemene Voor-
waarden Zorginkoop 2018 terug op de website 
www.cooperatievgz.nl. 

Uiterlijk 16 september 2017 ontvangt u een 
e-mail met daarin een link waarmee u via Vecozo 
een overeenkomst Kraamzorg of Verloskunde 
en/of Structureel Echoscopisch Onderzoek en 
Nekplooimeting (SEO/NT-meting) 2018 kunt aan-
vragen. 

De overeenkomst Eerstelijns Geboortecentrum 
bieden wij op papier aan. Dit geldt voor de in 
2017 gecontracteerde partijen. 

U stuurt de zorgovereenkomst uiterlijk 1 novem-
ber 2017 getekend retour. De overeenkomsten 
Kraamzorg en Verloskunde en/of SEO en NT-me-
ting stuurt u via de digitale tool van Vecozo. 
De overeenkomst Eerstelijns Geboortecentrum 
ontvangen we graag volledig ingescand per mail 
retour (integralegeboortezorg@vgz.nl) . 

Uiterlijk half november toont VGZ gecontrac-
teerde zorgaanbieders 2018 op www.vergelijken-
kies.nl.

Procesverloop moduletarief

Graag horen wij uiterlijk 1 juni 2017 of uw VSV in 
aanmerking wil komen voor het moduletarief. Dit 
kunt u doen door een mail te sturen naar inte-
gralegeboortezorg@vgz.nl. 

Om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor 
het moduletarief 2018 dient u vóór 1 september 
2017 de volledig uitgewerkte plannen in, inclu-
sief een voorstel over de planning conform de 
inkoopcriteria zoals in hoofdstuk 2 beschreven.
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Procesverloop integrale  
bekostiging

Op 1 november 2017 sluiten we samen het 
inkoopseizoen af. Dan hebben we overeenstem-
ming bereikt over:
• alle zorgprestaties die u levert ten behoeve 

van integrale geboortezorg;
• de bijbehorende financiële afspraak;
• de prijs en de volumeofferte van de prestaties;
• afspraken over vormgeving en naleving van 

monitoring.

Voor de inkoop 2018 volgen wij de gebruikelijke 
fasering:

Voorbereiden
Het inkoopproces start in april 2017 met de 
bekendmaking van de inkoopspecificaties; dit 
document is daar onderdeel van. U vult vragen-
lijst deel 1 uit de bijlage volledig in en stuurt 
deze (volledig ingescand) aan ons vóór 1 juni 
2017. Onze inkopers nemen vervolgens contact 
met u op om procesafspraken te maken over de 
tijdige contractering voor 2018.

Uiterlijk 1 september dient u de volledige 
vragen lijst deel 2 uit de bijlage naar ons te 
 mailen. Vragenlijsten die niet volledig zijn of 

Voor- 
bereiden

Onder- 
handelen

Formeel 
maken

Criteria 
doorspreken

later dan 1 september 2017 worden verstuurd, 
worden niet meer in behandeling genomen voor 
het contractjaar 2018.

Criteria doorspreken
De uitwerking van de landelijke kaders krijgt op 
dit moment vorm. Binnen deze kaders hebben wij 
inkoopcriteria vastgesteld. Wij toetsen een IGO 
aan deze criteria middels de vragenlijst in de bij-
lage. Wij spreken voor 15 juli met u de aandachts-
punten door, waarna we besluiten of wij met u 
doorgaan naar de volgende fase waarin u een 
offerte aan ons uitbrengt.

Onderhandelen
Wij ontvangen graag uiterlijk op 1 september 
2017 een offerte met volumes en tarieven in de 
structuur 2017 (of 2018 indien beschikbaar). We 
beoordelen de offertes op prijs en productmix 
per fase op basis van:
• onze eigen kaders per IGO en landelijk;
• historische realisatiecijfers en toekomstige rea-

listische verwachtingen;
• praktijkvariatie.

Uiterlijk 15 oktober 2017 willen wij met u de finan-
ciële afspraken hebben gemaakt. 

Formeel maken van afspraken
Uiterlijk 1 november 2017 is de overeenkomst 
IGBZ gesloten.

Mijlpalenplanning

Uiterste datum* Mijlpaal

1 juni 2017 VSV’s die in aanmerking willen 
komen voor integrale bekostiging 
per 1 januari 2018 melden dit 
uiterlijk 1 juni 2017 middels een 
mail met daarin opgenomen een 
volledig ingevulde vragenlijst deel 
1 (zie bijlage)

1 september 2017 Indien u voldoet aan de voorwaar-
den van vragenlijst 1 zoals uiterlijk 
op 15 juli door VGZ aangegeven , 
mailt u voor 1 september 2017 een 
volledig ingevulde vragenlijst deel 
2 en een offerte aan integrale
geboortezorg@vgz.nl (zie bijlage).

15 oktober 2017 Overeenstemming over de finan-
ciële aspecten.

1 november 2017 Afspraken voor 2017 zijn volledig 
rond en contractueel vastgelegd.

medio november 
2017

VGZ publiceert de gecontrac-
teerde aanbieders voor onze 
verzekerden. 

*  Voor IGO’s waarmee wij in 2017 reeds een 
 overeenkomst hebben gesloten voor integrale 
bekostiging gelden dezelfde tijdslijnen, maar zij 
hoeven de vragenlijst deel 1 niet (nogmaals) in 
te vullen.
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Bereikbaarheid 

Algemene vragen over het beleid en de inkoop 
van integrale geboortezorg kunt u het hele jaar 
stellen via het e-mailadres integralegeboorte-
zorg@vgz.nl. U kunt uw vragen ook rechtstreeks 
stellen aan uw zorginkoper. We streven ernaar 
om alle vragen binnen tien werkdagen te beant-
woorden.

Voorbehoud voor wets- en  
beleidswijzigingen

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zor-
ginkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aan-
gekondigde overeenkomsten en andere uitingen 
in verband daarmee tussentijds aan te passen 
indien de omstandigheden (waaronder maar niet 
uitsluitend wijzigingen in wet- en/of regelgeving) 
hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding 
geven.

Beleidswijziging, en dan?

Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens 
het contracteerproces, dan informeren wij u 
hierover via www.cooperatievgz.nl.

Algemene Voorwaarden  
Zorginkoop

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een con-
tractuele relatie aangaan, gelden de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Ze vormen een 
onmisbaar element in ons streven om samen 
met alle partijen in de zorg goede, betaalbare en 
toekomstbestendige zorg te organiseren. 
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4. Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet 
alleen oog voor kwaliteit en betaalbaar-
heid, maar ook voor klantbeleving.  
Wij vinden het belangrijk om de ideeën, 
standpunten en ervaring van zorg-
aanbieders en onze verzekerden mee  
te nemen in ons zorginkoopbeleid. 
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Informatiebronnen

Wat vinden onze verzekerden van de zorg die zij 
krijgen, wat zijn hun wensen, behoeften, waar 
lopen zij tegen aan, wat kan er beter? Welke nor-
men zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorg-
aanbieders aan tegen de zorg die ze leveren? Wij 
vragen het de zorgaanbieders en onze verzeker-
den. Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbe-
leving uit bestaande informatiebronnen en door 
aanvullend onderzoek. Zo maken we gebruik van 
markt- en evaluatieonderzoek, patiëntwaarderin-
gen op Zorgkaart Nederland en data die we krij-
gen via onze afdelingen Klachtenmanagement 
en Zorgadvies & Bemiddeling. Wij gebruiken 
deze informatie tevens tijdens het inkoopproces 
en gaan hierover graag met u in overleg.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbie-
ders en verzekerden naar hun ideeën voor de 
zorg. We zijn actief op zoek naar Good Practices 
op het terrein van zinnige zorg. Dit is betere 
zorg tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd 
samen met zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en verze-
kerden hebben zelf vaak goede ideeën over wat 
er anders of beter kan. Die ideeën halen we op 
via co-creatiesessies, in onze inkoopgesprekken 
en een apart VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het 
aandragen van Good Practices, ofwel zinnige 
zorg: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbie
ders/hetzinnigezorgloket.

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd advies geeft op gebie-
den die voor verzekerden van belang zijn zoals 
zorg, gezondheid, klantwaardering en andere 
maatschappelijke onderwerpen. De ledenraad 
bestaat uit afgevaardigden van de leden van 
Coöperatie VGZ en moet goedkering geven aan 
voorstellen over bijvoorbeeld fusies, statuten-
wijzigingen, de vaststelling van de jaarrekening 
en de benoeming van leden van de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen. Perso-
nen die een verzekeringsovereenkomst sluiten 
met één van de zorgverzekeraars van Coöperatie 
VGZ zijn daarmee automatisch lid van de coöpe-
ratie. 
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Vragenlijst Deel 1  
T.b.v. Aanvraag overeenkomst Integrale Geboortezorg 2018

Vragenlijst Deel 2,  
vervolgprocedure

Nadat u ons kenbaar heeft gemaakt per 2018 in 
aanmerking te willen komen voor een overeen-
komst Integrale Geboortezorg 2018, en wij uiter-
lijk 15 juli hebben gecommuniceerd dat ook met 
u na te streven, dient u deel 2 van de vragenlijst 
in. Het volledig ingevulde Deel 2 van de Vragen-
lijst mailt vóór 1 september 2017 naar: integrale
geboortezorg@vgz.nl. 
Vragenlijsten die later verzonden zijn, worden 
niet meer in behandeling genomen voor het 
contractjaar 2018.

Bereikbaarheid

Als u vragen heeft over ons zorginkoopbeleid  
of over het proces, verwijzen wij u naar ons 
inkoopbeleid Geboortezorg 2018 op de website 
www.cooperatievgz.nl. Voor overige vragen kunt 
u met ons contact opnemen via het e-mailadres: 
integralegeboortezorg@vgz.nl .  
Wij streven ernaar om uw vraag binnen tien 
werkdagen te beantwoorden. 

Algemene gegevens

Naam en functie contactpersoon namens VSV

Naam VSV

Emailadres contactpersoon

Telefoonnummer contactpersoon

Zijn er zorgverleners organisaties binnen uw VSV die niet 
deelnemen aan de IGO per 2018:

Doel Vragenlijst Deel 1

Met het insturen van de Vragenlijst Deel 1, maakt 
u kenbaar welke betrokken zorgverlenersorga-
nisaties binnen uw VSV over willen gaan tot een 
integrale geboortezorg-organisatie (IGO) met 
integrale bekostiging per 2018 waarbij u voldoet 
aan de criteria zoals in de vragenlijst omschre-
ven. Tevens geeft u daarmee aan welke zorg-
verleners-organisaties binnen uw VSV uiterlijk 
op 1 september 2017 een IGO hebben opgericht. 
Met die nieuwe juridische organisatie zal VGZ 
in september/oktober 2017 de onderhandelin-
gen voeren om tot een overeenkomst Integrale 
Geboortezorg 2018 te komen. Deel 1 van de 
 vragenlijst mailt u uiterlijk 1 juni 2017 naar:  
integralegeboortezorg@vgz.nl . 
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Betrokken zorgverleners-organisaties

Wij verzoeken u alleen de AGB-codes te vullen van de organisaties/praktijken 
en niet die van de individuele zorgverleners. Indien een AGB-code tussen 
2014 en 2017 is gewijzigd vermeld u zowel de oude als nieuwe AGB-code van 

de betreffende zorgverlenersorganisatie zodat wij trendanalyses kunnen doen 
op de participerende AGB-codes. 

Soort organisatie Naam organisatie AGB code praktijk/organisatie
Ziekenhuis 06 / 

06 /

Verloskundigen praktijken 08 / 

08 /

08 /

08 /

08 /

08 /

08 /

08 /

08 /

Echopraktijken

Kraamzorgorganisaties 33 / 

33 /

33 /

33 / 

33 /

33 /

33 /

33 / 

33 /

Eerstelijns geboortecentra
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Juridische organisatiestructuur

VGZ vindt het belangrijk dat de IGO hoofdelijke aansprakelijkheid middels 
een rechtspersoon goed regelt voor zowel de medische inhoud als finan-
cieel. Wij ontvangen daarom graag de stukken waaruit u laat zien hoe u vol-
doet aan de juridische organisatiecriteria per 1 september 2017. Deze stuk-
ken stuurt u mee met deze vragenlijst.

Voorwaarden

De geboortezorgorganisatie verklaart hierbij uiterlijk op 1 september 
2017, tenzij hieronder 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 voorwaarden te blijven vol-
doen. Indien er gedurende de looptijd sprake is van wijzigingen, dient de 
geboorte zorgorganisatie dit aan VGZ kenbaar te maken. De geboortezorg-
organisatie verklaart tevens te voldoen of uiterlijk 1 januari 2018 te voldoen 
en zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving, en de afspraken en 
regels zoals beschreven in de overeenkomst. 

  De geboortezorgorganisatie verklaart hierbij te voldoen of uiterlijk op  
1 september 2017 te voldoen aan de volgende voorwaarde (voorwaar-
den waaraan wordt voldaan aanvinken):

Organisatorische voorwaarden

 1. Uiterlijk op 1 september 2017 is er een (nieuwe) geboortezorg-
organisatie die de integrale geboortezorg kan (laten) leveren. 

 2. De geboortezorgorganisatie biedt volledige integrale geboortezorg 
aan de verzekerden die op of na 1 januari 2018 in zorg komen1. Dat wil 
zeggen: préntale, natale en postnatale zorg inclusief kraamzorg zoals 
deze in de vigerende Beleidsregel Integrale Geboortezorg van de 
NZa is gedefinieerd. Hiertoe wordt niet de tertiaire zorg gerekend die 
wordt geleverd door de 10 NICU-centra in Nederland.

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

 4. De zorgverlenersorganisaties zoals vermeld in Vragenlijst deel 1, 
maken deel uit van de geboortezorgorgansiatie en bieden een  
volledige dekking voor het leveren van integrale geboortezorg in het 
primaire adherentie/verzorgingsgebied van het betrokken ziekenhuis.

 5. De geboortezorgorganisatie heeft rechtspersoonlijkheid op uiterlijk  
1 september 2017 en gaat met VGZ een zorgovereenkomst aan voor 
2018, waarin we afspraken vastleggen over de kwaliteit en de kosten 
van de hele geboortezorgketen.

1   Onder “in zorg komen” wordt verstaan dat de verzekerde op of na 1 januari 2018 haar eerste consult/controle-
(intake) heeft voor deze zwangerschap bij een zorgaanbieder die namens de geboorte zorgorganisatie de 
zorg verleent. 
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 6. De geboortezorgorganisatie heeft uiterlijk 1 januari 2018 schriftelijke 
samenwerkingsafspraken met eventuele onderaannemers. Daarin  
worden ook alle kwaliteitseisen vastgelegd die VGZ met de geboorte-
zorgorganisatie afspreekt.

 7. De geboortezorgorganisatie biedt uiterlijk per 1 januari 2018 transpa-
rantie aan onze verzekerden over de woonplaatsen waarin zij actief is 
en waarin verzekerden zich kunnen inschrijven bij de geboortezorg-
organisatie.

 8. De geboortezorgorganisatie leeft de bepalingen uit de WTZi aantoon-
baar na en heeft, indien wettelijk benodigd, op 1 januari 2018 een 
WTZi toelating. 

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

 10. De geboortezorgorganisatie heeft een eigen AGB-code per 1 januari 
2018 specifiek voor de integrale geboortezorg en in naamgeving als 
zodanig herkenbaar. 

 11. De geboortezorgorganisatie is uiterlijk per 1 januari 2018 naar buiten 
toe herkenbaar als aanbieder van integrale geboortezorg (één naam, 
één logo en één 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.

 12. De geboortezorgorganisatie deponeert een jaarrekening over 2018.

 13. De geboortezorgorganisatie leeft aantoonbaar de voorwaarden van de 
Zorgbrede Governance Code na.

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

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

 16. 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 uit-
besteed.

Kwaliteitseisen en informatieverplichting

 1. Alle zorgverleners die namens de geboortezorgorganisatie zorg leve-
ren, moeten op elk gewenst moment toegang hebben tot het digitale  
zorgdossier per 1 januari 2018. Daarbij worden de richtlijnen en de 
regelgeving van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereen-
komst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in 
acht worden genomen. 

 2. De geboortezorgorganisatie levert zorg op basis van schriftelijk vast-
gestelde zorgpaden en alle andere kwaliteitseisen. Deze fysiolo-
gische 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 2018 geïmplementeerd. 

 3. Alle medische zorgaanbieders die namens de geboortezorg-
organisatie zorg verlenen, zijn (indien wettelijk vereist) BIG-geregis-
treerd. 

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

 5. De echoscopie die namens de geboortezorgorganisatie verricht 
wordt, vindt plaats conform onze overeenkomst verloskunde 2018 
(art. Echoscopische onderzoeken). De zorgaanbieders die de echo 
verrichten, zijn opgenomen in het betreffende (deel)register van de 
KNOV.
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 6. De verloskundigen die namens de geboortezorgorganisatie uitwen-
dige versies verrichten, zijn opgenomen in het betreffende register 
van de KNOV.

 7. De geboortezorgorganisatie werkt volgens protocollen waarin uiteen-
gezet is hoe zij ervoor zorgt dat onnodige medicalisering voorkomen 
wordt. 

 8. De geboortezorgorganisatie heeft per 1 januari 2018 schriftelijke 
afspraken met de Jeugdgezondheidszorg over hoe de overdracht 
plaatsvindt en hoe vroegsignalering doorgegeven wordt. 

 9. De geboortezorgorganisatie bewaakt actief het toepassen van maat-
werk bij de invoering van de Zorgstandaard op basis van zinnigheid 
van zorg. 

 10. De geboortezorgorganisatie neemt deel aan de landelijke keten-
indicatoren zodra dit mogelijk is. Zij registreert deze en is transparant 
over de resultaten van de uitvraag.

 11. Als de uitvraag en openbare publicatie van de landelijke ketenindica-
toren 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 landelijke kwaliteitsdata aan bij 
VGZ

	  a)  data uit de PRN-database (landelijke indicatoren en jaarverslag 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.
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Vragenlijst Deel 2  
T.b.v. Aanvraag overeenkomst Integrale Geboortezorg 2018

Vragenlijst Deel 1

Met insturen van de Vragenlijst Deel 1, heeft 
u kenbaar gemaakt welke betrokken zorg-
verleners organisaties binnen uw VSV over willen 
gaan tot een integrale geboortezorg-organisatie 
(IGO) met integrale bekostiging per 2018. Tevens 
heeft u aangegeven dat uw VSV uiterlijk 1 sep-
tember 2017 een juridische IGO gevormd heeft. 
Met die nieuwe juridische organisatie zal VGZ 
in september/oktober 2017 de onderhandelin-
gen voeren om tot een overeenkomst Integrale 
Geboortezorg 2018 te komen. 

Vragenlijst Deel 2

Nadat u ons kenbaar heeft gemaakt per 2018 in 
aanmerking te willen komen voor een overeen-
komst Integrale Geboortezorg 2018, en wij uiter-
lijk 15 juli hebben gecommuniceerd dat ook met 
u na te streven, dient u deel 2 van de vragenlijst 
in. Het volledig ingevulde Deel 2 van de Vragen-
lijst mailt u vóór 1 september 2017 naar:  
integralegeboortezorg@vgz.nl.

Alleen vragenlijsten die volledig gevuld zijn én 
vóór 1 september 2017 verzonden, worden in 
behandeling genomen voor het contractjaar 
2018. Indien deel 2 van de vragenlijst niet aan 
deze twee criteria voldoet, wordt uw aanvraag 
tot een overeenkomst verschoven naar contract-
jaar 2019.

Bereikbaarheid

Als u vragen heeft over ons zorginkoopbeleid 
of het proces, verwijzen wij u naar ons inkoop-
beleid Geboortezorg 2018 op de website  
www.cooperatievgz.nl. Voor overige vragen kunt 
u met ons contact opnemen via het e-mailadres: 
integralegeboortezorg@vgz.nl. Wij streven 
ernaar om uw vraag binnen tien werkdagen te 
beantwoorden. 

Vragenlijst met bestuursverklaring voor de 
zorginkoop integrale geboortezorg 2018
Graag toesturen aan integralegeboortezorg@
vgz.nl

Algemene gegevens

Naam en functie aanvrager

Naam (toekomstige) integrale geboortezorgorganisatie1

KvK nummer geboortezorgorganisatie (indien bekend)

AGB-code geboortezorgorganisatie (indien bekend)

Correspondentieadres geboortezorgorganisatie

Naam contactpersoon

E-mailadres contactpersoon

1  Onder een integrale geboortezorgorganisatie verstaat VGZ de organi-
satie die de integrale geboortezorg gaat leveren en waarin minimaal 
het ziekenhuis, gynaecologen, (klinisch) verloskundigen en kraam-
verzorgenden vertegenwoordigd zijn. In de rest van dit document 
wordt dit kortweg ‘de geboortezorgorganisatie’ genoemd.
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Voorwaarden

U heeft eerder aangegeven te voldoen aan onze inkoopvoorwaarden per 
1 september 2017, tenzij anders werd aangegeven in onze vragenlijst. Met 
onderstaande verklaring geeft uw aan dat u blijft voldoen aan deze voor-
waarden gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Indien er gedu-
rende de looptijd sprake is van wijzigingen, dient de geboortezorgorgani-
satie dit aan VGZ kenbaar te maken. De geboortezorgorganisatie verklaart 
tevens te voldoen of uiterlijk 1 januari 2018 te voldoen en zich te houden 
aan de geldende wet- en regelgeving, en de afspraken en regels zoals 
beschreven in de overeenkomst. 

1. De geboortezorgorganisatie verklaart dat de volgende uitsluitings-
gronden niet van toepassing zijn (aanvinken indien onderstaande 
uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn):

 hij in staat van faillissement of liquidatie verkeert, als zijn werkzaam-
heden 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 
regel geving van een lidstaat van de EU. 

 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 rele-
vante wet- of regelgeving van een lidstaat van de EU. 

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

2. De geboortezorgorganisatie levert onderstaande documenten2 aan 
bij deze bestuursverklaring: 
• Vragenlijst deel 1 indien zich wijzigingen ten opzichte van 1 juni 2017 

hebben voorgedaan
• Inschrijving KvK van de geboortezorgorganisatie (indien bekend)
• Toelating WTZi van de geboortezorgorganisatie (indien wettelijk  

benodigd)
• Organogram inclusief korte toelichting van de geboortezorg-

organisatie 

3. De offerte is bijbevoegd en omvat alle prestaties die onderdeel zijn 
van integrale geboortezorg conform productstructuur 2018 indien 
beschikbaar op uiterlijk 1 september. Indien de productstructuur 
2018 nog niet beschikbaar is wordt de offerte aangeleverd conform 
de productstructuur 2017. Per prestatiecode zijn de bijbehorende 
aantallen en prijzen genoemd.

Een voorbeeld van een offerteformat is als volgt:

Prestatiecode Aantallen per prestatiecode Tarief per prestatiecode

In de toelichting op uw offerte geeft u de aannames weer, evenals uw aan-
pak om zorgkostenneutraliteit te borgen. 

2  In geval van onduidelijkheid of gerede twijfel heeft VGZ het recht om onderliggende stukken op de  
documenten op te vragen.
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Daarnaast voegt u schriftelijk de overeen-
stemming toe die tussen het ziekenhuis en 
de geboortezorgorganisatie bestaat over het 
aandeel van VGZ in de totale omvang van de 
medisch specialistische kosten die deel moeten 
gaan uitmaken van het tarief integrale geboor-
tezorg. Ook stemt het ziekenhuis er schrifte-
lijk mee in dat dit bedrag structureel wordt 
geschoond uit de afspraken voor 2018 voor 
medisch specialistische zorg die het ziekenhuis 
en VGZ met elkaar maken (principe van kosten-
neutraliteit voor VGZ).

4. De bestuurder(s), dan wel de gemachtigde(n) namens de geboortezorgorganisatie verklaart 
bevoegd te zijn de partijen, zoals blijkt uit de vragenlijsten en aangeleverde bijlagen bij deze 
verklaring, te vertegenwoordigen en verklaart deze gehele bestuursverklaring naar waarheid 
te hebben ingevuld.

Naam bestuurder/gemachtigde

Naam organisatie

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde

Naam organisatie

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde

Naam organisatie

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde

Naam organisatie

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

D0096-201709
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