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Vragenlijst deel 1 
Aanvraag overeenkomst Integrale Geboortezorg 2022 

Algemene gegevens

Naam en functie contactpersoon namens VSV (aanstaande IGO)

 

Naam VSV (aanstaande IGO)

E-mailadres contactpersoon

 

Telefoonnummer contactpersoon

Doel Vragenlijst Deel 1
Vragenlijst deel 1 is alleen voor nieuwe integrale geboortezorgorganisaties  
(IGO) per 2022.

Met het insturen van de vragenlijst deel 1maakt u kenbaar welke betrokken  
zorgverleners-organisaties binnen uw VSV over willen gaan naar een IGO met inte-
grale bekostiging per 2022. Ook geeft u daarmee aan welke zorgverlenerspraktijk 
of -instelling binnen uw VSV uiterlijk op 1 januari  2022 een nieuwe juridische 
organisatie, zijnde een IGO, heeft opgericht. Met die IGO voeren wij vanaf het 
najaar 2021 de onderhandelingen om te komen tot een overeenkomst Integrale 
Geboortezorg 2022.

 
Wij vragen u om de vragenlijst deel 1 vóór het inkoopseizoen te mailen  
aan integralegeboortezorg@vgz.nl.

Vragenlijst Deel 2, vervolgprocedure
Nadat u via vragenlijst deel 1 kenbaar heeft gemaakt per 2022 in aanmerking  
te willen komen voor een overeenkomst Integrale Geboortezorg 2022, kunt u  
deel 2 van de vragenlijst indienen. De volledig ingevulde vragenlijst deel 2  
ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk na deel 1 en vóór het inkoopseizoen  
via integralegeboortezorg@vgz.nl.

Bereikbaarheid
Als u vragen heeft over ons zorginkoopbeleid of over het proces, verwijzen  
wij u naar ons inkoopbeleid Geboortezorg 2022 op www.cooperatievgz.nl/zorg-
aanbieders/geboortezorg. Voor overige vragen kunt u met ons contact opnemen 
via integralegeboortezorg@vgz.nl. Wij streven ernaar om uw vraag binnen tien 
werkdagen te beantwoorden.

mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg
mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
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Zorgverlenerspraktijken en -instellingen die onderdeel uitmaken van de IGO

Wij verzoeken u alleen de AGB-codes in te vullen van de praktijken/instellingen en niet die van de individuele zorgverleners. Indien een AGB-code tussen 2017 en 2021 is 
gewijzigd, vermeldt u zowel de oude als nieuwe AGB-code van de betreffende zorgverlenerspraktijk of instelling.

Soort organisatie Naam praktijk/instelling AGB code praktijk/instelling Geen lid van de IGO*

Ziekenhuis  06    Geen lid van IGO

Verloskundigen praktijken  08    Geen lid van IGO

  08    Geen lid van IGO

  08    Geen lid van IGO

  08    Geen lid van IGO

Echopraktijken      Geen lid van IGO

      Geen lid van IGO

Kraamzorgorganisaties  33    Geen lid van IGO

  33    Geen lid van IGO

  33    Geen lid van IGO

  33    Geen lid van IGO

Eerstelijns geboortecentra      Geen lid van IGO

      Geen lid van IGO

Diagnostisch centrum      Geen lid van IGO

*Vink hier aan als de zorgaanbieder geen lid is van de IGO, maar een onderaannemer van de IGO is.
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Vermeld in onderstaand schema welke organisatie/praktijk werkzaam is in de regio van de IGO maar geen lid of onderaannemer van de IGO is: 

Soort organisatie Naam organisatie/praktijk AGB code praktijk/instelling 

Verloskundigen praktijken  08  

  08  

  08  

Kraamzorgorganisatie  33 

  33  

Echocentrum    

Diagnostisch centrum   

   
Met deze informatie beoordelen wij of er voldoende integrale omzet is versus de totale regio-omzet om te kunnen starten als IGO.

Juridische organisatiestructuur
VGZ vindt het belangrijk dat de IGO hoofdelijke aansprakelijkheid middels een 
rechtspersoon goed regelt voor zowel de medische inhoud als financieel. Wij 
ontvangen daarom graag de stukken waaruit blijkt op welke manier de IGO vol-
doet aan de juridische organisatiecriteria per 1 januari aanstaande. Deze stukken 
ontvangen wij graag samen met deze ingevulde vragenlijst.

Voorwaarden
De IGO (of de gemandateerde namens de IGO (i.o)) verklaart hierbij uiterlijk op 
1 januari 2022 te voldoen aan de volgende voorwaarden en verklaart eveneens 
gedurende de looptijd van een eventueel aan te bieden overeenkomst aan die 

voorwaarden te blijven voldoen. Indien er gedurende de looptijd sprake is van wij-
zigingen, maakt de IGO dit kenbaar bij VGZ. De IGO verklaart ook dan te voldoen 
- en zich te houden aan - de geldende wet- en regelgeving en de afspraken en 
regels zoals beschreven in de overeenkomst. De IGO verklaart hierbij te voldoen 
of uiterlijk op 1 januari 2022 te voldoen aan de volgende voorwaarden:
 
(s.v.p. op volgende pagina aanvinken aan welke voorwaarden wordt voldaan)



4 | Vragenlijsten Geboortezorg |  2022 |   

Organisatorische voorwaarden

   Uiterlijk op 1 januari 2022 is er een (nieuwe) IGO die de integrale geboortezorg 
levert.

    De IGO biedt volledige integrale geboortezorg aan de verzekerden die op of na 
1 januari 2022 in zorg komen. Dat wil zeggen: prénatale, 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 tien NICU-centra in Nederland. Onder “in 
zorg komen” wordt verstaan dat de verzekerde op of na 1 januari 2022 haar 
eerste consult/ controle (intake) heeft voor deze zwangerschap bij een zorg-
aanbieder die namens de IGO de zorg verleent.

    De IGO heeft een duidelijke regionale missie en visie op integrale geboorte-
zorg. Daarin staat aantoonbare kwaliteitsverbetering centraal, onder andere 
door het centraal stellen van de cliënt, ontschotting van de zorg en een doel-
matige zorgverlening en bedrijfsvoering.

    De zorgverlenerspraktijken en instellingen zoals vermeld in bovenstaande 
tabel van deze vragenlijst, maken deel uit van de IGO en bieden een volledige 
dekking voor het leveren van integrale geboortezorg in het primaire adheren-
tie/verzorgingsgebied van het betrokken ziekenhuis.

    De deelnemers van de IGO leveren een minimale integrale omzet, overeen te 
komen met de zorgverzekeraar, versus de totale regio-omzet.

    De IGO heeft rechtspersoonlijkheid op uiterlijk 1 januari 2022 en gaat met VGZ 
een zorgovereenkomst aan voor 2022, waarin we afspraken vastleggen over 
de kwaliteit en de kosten van de hele geboortezorgketen.

    De IGO heeft uiterlijk 1 januari 2022 schriftelijke samenwerkingsafspraken met 
eventuele onderaannemers. Daarin worden ook alle kwaliteitseisen vastgelegd 
die VGZ met de IGO afspreekt.

    De IGO biedt uiterlijk per 1 januari 2022 transparantie aan onze cliënten over 
de woonplaatsen waarin zij actief is en waarin cliënten zich kunnen inschrijven 
bij de IGO.

     De IGO leeft de bepalingen uit de WTZi aantoonbaar na en heeft, indien wette-
lijk benodigd, op 1 januari 2022 een WTZi-toelating.

    De IGO heeft een open en transparant toelatingsbeleid voor nieuwe toetreders 
op basis van duidelijke kwaliteitscriteria.

    De IGO heeft een eigen AGB-code uiterlijk per 1 januari 2022 specifiek voor de 
integrale geboortezorg en is in naamgeving als zodanig herkenbaar.

    De IGO is uiterlijk per 1 januari 2022 naar buiten toe herkenbaar als aanbieder 
van integrale geboortezorg (één naam, één logo en één website in de commu-
nicatie en informatiefolders). De individuele praktijen en instellingen en even-
tuele onderaannemers die namens de IGO zorg leveren, committeren zich hier 
ook aan en voeren in ieder geval ook het logo van de IGO.

    De IGO deponeert een jaarrekening over 2022.
    De IGO leeft aantoonbaar de voorwaarden van de Zorgbrede Governance Code 

na.
    De IGO is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor cliënten.
    De IGO heeft intern voor verloskundigen en gynaecologen een adequate 

24-uurs achterwachtregeling.
    De IGO heeft voor het uitvoeren van prenatale screening een Wbo-vergunning 

of heeft een geldige overeenkomst met een Wbo-vergunning-houder als prena-
tale screening wordt uitbesteed.
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Kwaliteitseisen en informatieverplichting

    Alle zorgverleners die namens de IGO zorg leveren, moeten op elk gewenst 
moment toegang hebben tot het digitale zorgdossier per 1 januari 2022. Daar-
bij worden de richtlijnen en de regelgeving van de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgege-
vens (Wbp) in acht genomen.

    De IGO levert zorg op basis van schriftelijk vastgestelde zorgpaden en alle 
andere kwaliteitseisen. Deze fysiologische en niet-fysiologische zorgpaden 
zijn gezamenlijk tot stand gebracht, waarbij alle disciplines (gynaecologie, ver-
loskunde en kraamzorg) relevante input hebben geleverd. De zorgpaden zijn 
uiterlijk per 1 januari 2022 geïmplementeerd. Alle medische zorgverleners die 
namens de IGO zorg verlenen, zijn (indien wettelijk vereist) BIG-geregistreerd.

    Verloskundigen die namens de IGO zorg verlenen, zijn opgenomen in het kwa-
liteitsregister van de KNOV.

    De echoscopie die namens de IGO wordt verricht, vindt plaats conform onze 
overeenkomst verloskunde 2022 (art. Echoscopische onderzoeken). De zorg-
verleners die de echo verrichten, zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van 
BEN.

    De verloskundigen die namens de IGO uitwendige versies verrichten, zijn opge-
nomen in het betreffende register van de KNOV.

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

    De IGO heeft per 1 januari 2022 schriftelijke afspraken met de Jeugdgezond-
heidszorg over hoe de overdracht plaatsvindt en hoe vroegsignalering wordt 
doorgegeven.

    De IGO bewaakt actief het toepassen van maatwerk bij de invoering van de 
zorgstandaard op basis van zinnigheid van zorg.

    De IGO neemt deel aan de afspraken m.b.t. de landelijke ketenindicatoren. Zij 
registreert deze en is transparant over de resultaten van de uitvraag.

    Als de uitvraag en openbare publicatie van de landelijke ketenindicatoren over 
2022 niet geregeld blijkt te zijn, levert de IGO uiterlijk op 1 juli 2023 met inacht-
neming van de relevante wet- en regelgeving, de relevante landelijke kwaliteits-
data aan bij VGZ:

 -  data uit de PRN-database (landelijke indicatoren en jaarverslag van 
PRN-Insight);

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

 - de detailscores van een klanttevredenheidsonderzoek; 
 - SMART geformuleerde verbeterdoelstellingen.
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Vragenlijst deel 2 
Aanvraag overeenkomst Integrale Geboortezorg 2022
Vragenlijst Deel 1
Met het insturen van de vragenlijst deel 1 maakte u eerder kenbaar welke betrok-
ken zorgverlenerspraktijken en instellingen binnen uw VSV over willen gaan naar 
een lidmaatschap bij de integrale geboortezorg organisatie (IGO) met integrale 
bekostiging per 2022. Ook heeft u aangegeven dat uw VSV uiterlijk op 1 januari 
2022 een juridische IGO heeft gevormd. Met die nieuwe juridische organisatie 
voert VGZ vanaf het najaar 2021 de onderhandelingen om te komen tot een over-
eenkomst Integrale Geboortezorg 2022.

Vragenlijst Deel 2
Nadat u via vragenlijst deel 1 kenbaar heeft gemaakt in aanmerking te willen 
komen voor een overeenkomst Integrale Geboortezorg 2022, vult u onderstaand 
de vragenlijst deel 2 in. Dit geldt alleen voor nieuwe IGO’s.
IGO’s die in 2021 al een contract hadden, vullen deze vragenlijst alleen in als er 
sprake is van wijzigingen. Wij vragen u de volledig ingevulde vragenlijst deel 2 
vóór de start van het inkoopseizoen 2022  te sturen naar integralegeboorte-
zorg@vgz.nl. Wij nemen alleen vragenlijsten in behandeling die volledig ingevuld 
zijn én vóór het inkoopseizoen 2022 zijn ingezonden aan ons. Indien uw vragen-
lijst deel 2 niet voldoet aan deze twee criteria, wordt uw aanvraag tot een over-
eenkomst integrale geboortezorg niet meer in behandeling genomen in de experi-
ment-periode 2017 tot en met 2022.

Bereikbaarheid
Als u vragen heeft over ons zorginkoopbeleid of het proces, verwijzen wij u naar 
ons inkoopplan Geboortezorg 2022 op www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
geboortezorg. Voor overige vragen kunt u met ons contact opnemen via integra-
legeboortezorg@vgz.nl. Wij streven ernaar om uw vraag binnen tien werkdagen te 
beantwoorden.

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

Algemene gegevens

Naam en functie aanvrager

 

Naam (toekomstige) integrale geboortezorg organisatie

KvK nummer geboortezorg organisatie (indien bekend)

 

AGB-code geboortezorg organisatie (indien bekend)

Correspondentieadres geboortezorg organisatie

Naam contactpersoon

E-mail contactpersoon

mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg
mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
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Voorwaarden

De IGO verklaart hierbij uiterlijk op 1 januari 2022 te voldoen aan de volgende voor-
waarden en verklaart eveneens gedurende de looptijd van een hem eventueel aan te 
bieden overeenkomst aan die voorwaarden te blijven voldoen. Indien er gedurende 
de looptijd sprake is van wijzigingen, maakt de IGO dit kenbaar bij VGZ. De IGO ver-
klaart tevens te voldoen of uiterlijk 1 januari 2022 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 worden voldaan.

1.  De IGO verklaart dat de volgende uitsluitingsgronden niet van 
toepassing zijn: 
(uitsluitingsgronden die niet van toepassing zijn svp aanvinken)

    hij in staat van faillissement of liquidatie verkeert, als zijn werkzaamheden 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 regelgeving van een lidstaat van de EU;

    zijn faillissement of liquidatie is aangevraagd of als tegen hem een procedure aan-
hangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere soortge-
lijke procedure die voorkomt in relevante wet- of regelgeving van een lidstaat van 
de EU;

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

2.  De IGO levert onderstaande documenten¹ aan bij deze 
bestuursverklaring:

• Vragenlijst deel 1 indien zich wijzigingen ten opzichte van de eerder ingediende vra-
genlijst deel 1 hebben voorgedaan

• Inschrijving KvK van de geboortezorg organisatie (indien bekend)
• Toelating WTZi van de geboortezorg organisatie (indien wettelijk benodigd)
• Organogram inclusief korte toelichting van de geboortezorg organisatie

¹  In geval van onduidelijkheid of gerede twijfel heeft VGZ het recht om onderliggende  
stukken op de documenten op te vragen.



8 | Vragenlijsten Geboortezorg |  2022 |   

Naam bestuurder/gemachtigde  

   

Naam en AGB-code instelling/praktijk
  

 

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde  

   

Naam en AGB-code instelling/praktijk
  

 

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde  

   

Naam en AGB-code instelling/praktijk
  

 

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde  

   

Naam en AGB-code instelling/praktijk
  

 

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde  

   

Naam en AGB-code instelling/praktijk
  

 

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

Naam bestuurder/gemachtigde  

   

Naam en AGB-code instelling/praktijk
  

 

Datum

Handtekening bestuurder/gemachtigde

3.  Onderstaande bestuurder(s), dan wel de gemachtigde(n) namens de IGO verklaart(en) bevoegd te zijn de partijen te vertegenwoordigen 
en verklaart(en) deze gehele bestuursverklaring naar waarheid te hebben ingevuld.
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