
Aanvraagformulier Integrale geboortezorg (Igbz) 2021; 
Vragenlijst mét bestuursverklaring 
(voor integrale geboortezorgorganisaties waarvan het grootste gedeelte van het werkgebied in Friesland ligt)

U dient het aanvraagformulier in te vullen en met pen te ondertekenen en daarna ingescand als één document te mailen naar geboortezorg@defriesland.nl. 

Naam, voorletter(s) en functie tekenbevoegde bestuurder(s)/gemachtigde(n)

1  

2  

3  

4  

Naam integrale geboortezorgorganisatie1  

KvK nummer geboortezorgorganisatie    

ABG-code geboortezorgorganisatie      

Correspondentieadres, postcode en plaats  

Naam contactpersoon             

Telefoonnummer contactpersoon       

Gewenste startdatum              

De geboortezorgorganisatie verklaart hierbij vanaf de datum van indiening van dit aanvraagformulier, tenzij hieronder anders is aangegeven, te voldoen aan 
al de volgende voorwaarden en verklaart tevens gedurende de looptijd van een haar eventueel aan te bieden overeenkomst aan al die voorwaarden te blijven 
voldoen. Indien er gedurende de looptijd sprake is van wijzigingen, dient de geboortezorgorganisatie dit aan De Friesland kenbaar te maken. 
De geboortezorgorganisatie verklaart tevens te voldoen en zich te houden aan de geldende wet- en (lagere) regelgeving en de afspraken en regels zoals be-
schreven in de overeenkomst.

1 Onder een integrale geboortezorgorganisatie verstaat De Friesland Zorgverzekeraar 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 ‘de geboortezorgorganisatie’ genoemd.



1. Voorwaarden betreffende de organisatie/organisatie van zorg en aanverwante voorwaarden
(graag aanvinken aan welke voorwaarden wordt voldaan)

De geboortezorgorganisatie verklaart hierbij te voldoen aan de volgende voorwaarden:

	 Uiterlijk	vanaf	1	september	2020	is	er	een	(nieuwe)	geboortezorgorganisatie	die	voldoet	aan	de	definitie	van	‘integrale	geboortezorgorganisatie’	
zoals	opgenomen	in	het	document	‘Beleid	Integrale	Geboortezorg	(Igbz)	2021’	en	die	de	integrale	geboortezorg	kan	(laten)	leveren.

 De geboortezorgorganisatie biedt volledige integrale geboortezorg aan de verzekerden die na 1 januari 2021 in zorg komen.2 Dat wil zeggen: alle verlos-
kundige zorg (door verloskundigen en gynaecologen), echoscopie en kraamzorg van zwangerschap tot en met de controle 6 weken na de bevalling, zoals 
deze	in	de	vigerende	Beleidsregel	Integrale	Geboortezorg	van	de	NZa	is	gedefinieerd	en	in	de	betreffende	NZa-prestaties	is	vastgelegd/afgebakend.	
Hiertoe	wordt	niet	de	tertiaire	zorg	gerekend	die	wordt	geleverd	door	de	10	NICU-centra	in	Nederland.

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

 De partijen die deel uitmaken van de geboortezorgorganisatie (deelnemers) moeten op basis van een reguliere (monodisciplinaire) overeenkomst met 
De Friesland voor 2021 zorg kunnen verlenen aan verzekerden. Tevens bieden zij een volledige dekking voor het leveren van integrale geboortezorg in het 
preferente verzorgingsgebied3	van	het	ziekenhuis.	De	geboortezorgorganisatie	toont	dit	aan	door	de	AGB-codes	van	al	haar	deelnemers	door	te	geven	aan	
De	Friesland	(in	te	vullen	in	Bijlage	1	bij	deze	vragenlijst).

 De geboortezorgorganisatie gaat met De Friesland een zorgovereenkomst aan voor 2021, waarin afspraken worden vastgelegd over de kwaliteit en de prijs 
van de gehele geboortezorgketen.

 Hoofd- en eventueel onderaannemerschap is vastgesteld en beschreven. De geboortezorgorganisatie heeft schriftelijke samenwerkingsafspraken met 
eventuele	onderaannemers.	Daarin	worden	alle	kwaliteitseisen	vastgelegd/aan	de	onderaannemers	opgelegd	die	De	Friesland	met	de	geboortezorgorga-
nisatie afspreekt.

	 BTW-plicht	is	getoetst	bij	de	regionale	belastinginspecteur.
 De geboortezorgorganisatie is transparant ten opzichte van de verzekerden over de plaatsen waarin zij actief is, zodat verzekerden weten wanneer zij zich 

bij de geboortezorgorganisatie met het oog op zorgverlening kunnen inschrijven.
 De geboortezorgorganisatie voert met niet aangesloten geboortezorgaanbieders een verrekening uit als een deel van de zorg voor een verzekerde die op 
of	na	1	januari	2021	in	zorg	is	gekomen,	door	die	niet	aangesloten	geboortezorgaanbieders	is	geleverd.	Dit	conform	de	vastgestelde	Beleidsregel	integrale	
geboortezorg	van	de	NZa.4

	 De	geboortezorgorganisatie	leeft	de	bepalingen	uit	de	WTZi/Wtza5	aantoonbaar	na	en	heeft,	indien	wettelijk	vereist,	op	1	september	2020	een	WTZi	
toelating	dan	wel	een	toelatingsvergunning	conform	de	Wtza.	Op	eerste	verzoek	van	De	Friesland	stuurt	de	geboortezorgorganisatie	een	kopie	van	de	toe-
lating(svergunning)	aan	De	Friesland	toe	of	een	verklaring	van	het	CIBG	dat	een	toelating(svergunning)	niet	vereist	is.

	 De	geboortezorgorganisatie	heeft	een	open	en	transparant	toelatingsbeleid	voor	nieuwe	toetredende	zorgaanbieders/zorgverleners	op	basis	van	duidelijke
kwaliteitscriteria.

	 De	geboortezorgorganisatie	heeft	een	eigen	AGB-code,	specifiek	voor	de	integrale	geboortezorg	en	is	in	naamgeving	als	zodanig	herkenbaar.
 De geboortezorgorganisatie is naar buiten toe herkenbaar als aanbieder van integrale geboortezorg (onder één naam en logo communiceert zij op 

eenduidige wijze via haar website en informatiefolders). De individuele zorgaanbieders en eventuele onderaannemers die namens de geboortezorgorgani-
satie zorg leveren, committeren zich hier ook aan en voeren in ieder geval ook het logo van de geboortezorgorganisatie.

2 Onder ‘in zorg komen’ wordt verstaan dat de verzekerde op of na 1 januari 2021 haar eerste consult/controle (intake) heeft voor deze zwangerschap bij een zorgaanbieder die namens de 
 geboortezorgorganisatie de zorg verleent.
3 Met preferente verzorgingsgebied bedoelen we de gemeenten waar ten minste 50% van de inwoners normaliter voor hun medisch specialistische verloskundige zorg kiest voor het betreffende ziekenhuis.
4 Dit onder het voorbehoud dat deze handelwijze op grond van de Beleidsregel Integrale Geboortezorg van de NZa mogelijk blijft.
5 Wet toelating zorginstellingen (WTZi)/Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).



 De geboortezorgorganisatie deponeert jaarlijks een jaarrekening. De geboortezorgorganisatie verantwoordt zich over de (kwaliteit van de) geleverde zorg 
in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording voor zover van toepassing.

	 De	geboortezorgorganisatie	leeft	aantoonbaar	de	voorwaarden	van	de	Governancecode	Zorg	na.
	 In	de	offerte	die	de	geboortezorgorganisatie	indient	in	het	kader	van	haar	aanvraag	voor	een	overeenkomst,	is	het	aandeel	van	De	Friesland	en	Zilveren	

Kruis weergegeven in de totale omvang van de medisch specialistische kosten die deel moeten gaan uitmaken van het tarief integrale geboortezorg.
De geboortezorgorganisatie levert bij zijn offerte schriftelijk bewijs aan van het feit dat er tussen het ziekenhuis en de geboortezorgorganisatie overeen-
stemming	is	over	het	hierboven	bedoelde	aandeel	van	De	Friesland	en	Zilveren	Kruis.	Uit	dat	schriftelijk	bewijs	dient	tevens	opgemaakt	te	kunnen	worden	
dat	het	ziekenhuis	ermee	instemt	dat	het	bedrag	behorende	bij	het	aandeel	van	De	Friesland	en	Zilveren	Kruis	wordt	geschoond	uit	de	afspraken	voor		
2021 die tussen het ziekenhuis en De Friesland in het kader van de reguliere contractering van medisch specialistische zorg, worden gemaakt (principe 
van	kostenneutraliteit).	In	het	kader	van	de	beoordeling	van	de	aanvraag/offerte	controleert	De	Friesland	of	met	het	afgesproken	bedrag	behorende	bij	het	
aandeel	van	De	Friesland	en	Zilveren	Kruis	daadwerkelijk	kostenneutraliteit	wordt	gerealiseerd.	Op	eerste	verzoek	van	De	Friesland	levert	de	geboortezor-
gorganisatie alle gegevens aan om die controle te kunnen uitvoeren. 

 De geboortezorgorganisatie is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar voor cliënten.
	 De	geboortezorgorganisatie	en	de	voor	haar	werkzame	zorgverleners	die	(een	onderdeel	van	de)	prenatale	screening	(counseling	of	NT-meting	of	SEO)	
uitvoeren,	hebben	een	geldige	overeenkomst	(voor	het	betreffende	onderdeel)	met	een	Regionaal	Centrum	voor	Prenatale	Screening	dat	in	het	bezit	is	
van	een	Wbo-vergunning.	Daarmee	dient	geborgd	te	zijn	dat	voldaan	wordt	aan	de	kwaliteitseisen	zoals	die	door	de	Coördinatiecommissie	Prenatale	
Screening	zijn	vastgelegd	als	bedoeld	in	de	Wbo-vergunningen	en	door	de	Regionale	Centra	zijn	getoetst.	Wanneer	prenatale	screening	wordt	uitbesteed,	
garandeert de geboortezorgorganisatie dat aan de hiervoor genoemde vereisten wordt voldaan. 



Kwaliteitseisen en informatieverplichting

1.		 De	integrale	geboortezorgorganisatie	maakt	gebruik	van	de	VSV-Spiegel.	De	resultaten	van	deze	spiegel	worden	met	De	Friesland	gedeeld.	
De	VSV-Spiegel	geeft	een	doorkijk	in	hoe	de	samenwerking	verloopt	binnen	de	integrale	geboortezorgorganisatie,	hoe	de	stand	van	zaken	is	van	de	inte-
grale samenwerking en welke stappen er nog genomen moeten worden om hiertoe te komen.

2.		 De	geboortezorgorganisatie	levert	de	zorg	conform	de	Zorgstandaard	Integrale	Geboortezorg.	
3.  De geboortezorgorganisatie verleent de zorg via (landelijk) beschikbare zorgpaden die regionaal zijn afgestemd.
4. De geboortezorgorganisatie voert gedurende de looptijd van de overeenkomst over de geleverde zorg een klantervaringsonderzoek uit. Dit onderzoek 

wordt op integrale geboortezorgorganisatie-niveau ingezet en geëvalueerd. 
5.  De geboortezorgorganisatie maakt de kwaliteitsindicatoren tijdig transparant via het daarvoor beschikbare landelijke portaal.
6.		 De	geboortezorgorganisatie	verbetert	de	werkprocessen	op	basis	van	de	uitkomsten	van	de	landelijke	indicatorenset	behorend	bij	de	Zorgstandaard	

Integrale	Geboortezorg.
7.  De geboortezorgorganisatie handelt conform de meest recente beroepsstandaarden en richtlijnen van de betreffende beroepsgroepen.
8. De geboortezorgorganisatie is verantwoordelijk voor de continuïteit van de te leveren zorg.
9.  Alle zorgverleners die namens de geboortezorgorganisatie zorg leveren, kunnen op elk gewenst moment toegang hebben tot het digitale zorgdossier. 

Het	dient	te	gaan	om	een	gemeenschappelijk	digitaal	zorgdossier	op	basis	van	de	PWD-standaard,	waaraan	zodra	mogelijk,	het	individuele	zorgplan	van	
de	zwangere	is	gekoppeld.	Daarbij	worden	de	richtlijnen	en	de	regelgeving	van	de	Algemene	Verordening	Gegevensbescherming	(AVG),	de	Uitvoeringswet	
Algemene	verordening	gegevensbescherming	(UAVG)	en	de	Wet	op	de	geneeskundig	behandelingsovereenkomst	(WGBO)	in	acht	genomen.

10. De geboortezorgorganisatie 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, verloskunde en kraamzorg) relevante input hebben ge-
leverd. De zorgpaden zijn per 1 januari 2021 geïmplementeerd.

11.	 Alle	(para)medische	zorgaanbieders/zorgverleners	die	namens	de	geboortezorgorganisatie	zorg	verlenen,	zijn	(indien	wettelijk	vereist)	BIG-geregistreerd	
en staan - indien van toepassing - in het betreffende (medisch) specialistenregister.

12. De geboortezorgorganisatie heeft werkafspraken gemaakt met medisch specialisten, geboortecentra en overige ketenpartners over de juiste zorg voor 
moeder en kind.

13.	 De	geboortezorgorganisatie	heeft	een	protocol	waarin	uiteengezet	is	hoe	wordt	omgegaan	met	zwangeren	die	roken.	Het	V-MIS-stappenplan	maakt	deel
uit van dit protocol en wordt bij iedere zwangere die rookt volledig doorlopen.

14. De geboortezorgorganisatie heeft een protocol waarin uiteengezet is hoe zij ervoor zorgt dat vrouwen in een achterstandssituatie zoveel mogelijk vóór de 
tiende week van de zwangerschap in contact komen met een zorgaanbieder van de geboortezorgorganisatie.

15. De geboortezorgorganisatie werkt volgens protocollen waarin uiteengezet is hoe zij ervoor zorgt dat onnodige medicalisering voorkomen wordt.
16. De geboortezorgorganisatie heeft schriftelijke afspraken met de Jeugdgezondheidszorg.
17. De geboortezorgorganisatie hanteert het protocol “Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”.
18. De geboortezorgorganisatie levert op 1 maart 2022 de managementinformatie over 2021 aan.6
19.	 De	geboortezorgorganisatie	voldoet	aan	de	inkoopcriteria	Beleidsregel	Integrale	geboortezorg	(Igbz)	De	Friesland,	zoals	aangegeven	in	het	document	

‘Beleid	Integrale	Geboortezorg	(Igbz)	2021’	en	aan	de	inhoud	van	de	Overeenkomst	Integrale	Geboortezorg	2021.

6 De Friesland zal op haar website nog nader aangeven waar deze managementinformatie uit moet bestaan.



2. Uitsluitingsgronden

De Friesland hanteert een aantal vaste uitsluitingsgronden voor de geboortezorgorganisatie.

De geboortezorgorganisatie verklaart dat onderstaande uitsluitingsgronden NIET VAN TOEPASSING zijn op de geboortezorgorganisatie
(uitsluitingsgronden die niet van toepassing zijn, aanvinken):

De geboortezorgorganisatie komt niet in aanmerking voor een overeenkomst als:
 zij in staat van faillissement of liquidatie verkeert, als haar werkzaamheden zijn gestaakt, als tegen haar een surseance van betaling of een akkoord geldt, 
of als zij in een andere vergelijkbare toestand verkeert door een soortgelijke procedure die voorkomt in de op haar van toepassing zijnde wet- of regelgeving 
van	een	lidstaat	van	de	EU.

 haar faillissement of liquidatie is aangevraagd of als tegen haar een procedure aanhangig is gemaakt van surseance van betaling of akkoord, of een andere 
soortgelijke	procedure	die	voorkomt	in	van	toepassing	zijnde	wet-	of	regelgeving	van	een	lidstaat	van	de	EU.

 er bij de verzekeraar een fraudeonderzoek tegen haar loopt of een onderzoek in het kader van een materiële controle.

 
3. Ondertekening

De bestuurder(s), dan wel de gemachtigde(n) namens de bestuurders van de geboortezorgorganisatie (bewijs van machtiging om voor de geboortezorg-
organisatie	te	mogen	tekenen,	bijvoegen)	verklaart	(verklaren)	bevoegd	te	zijn	de	partijen,	zoals	genoemd	in	bijlage	1	bij	deze	vragenlijst/verklaring,	te	
vertegenwoordigen en verklaart (verklaren) deze vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld. 



Bijlage 1 Overzicht van alle deelnemers aan de Geboortezorgorganisatie
Invulinstructie bijlage 1:
Deelnemers (praktijk of instelling dan wel anderszins) die zelf met De Friesland een reguliere (monodisciplinaire) overeenkomst hebben, vermelden de volgen-
de	gegevens	bij	het	type	zorgaanbieder	dat	voor	de	praktijk/instelling	van	toepassing	is:
 naam	van	de	praktijk/instelling
 de	praktijk-/instellings-AGB-code
 KvK-nummer
 naam	van	de	ondertekeningsbevoegde	praktijkhouder	dan	wel	rechtsgeldig	vertegenwoordiger		en	zijn/haar	handtekening.

Deelnemers die niet zelf een reguliere (monodisciplinaire) overeenkomst met De Friesland hebben, maar onder een reguliere (monodisciplinaire) overeen-
komst vallen die een andere partij, die zelf ook deelnemer aan de geboortezorgorganisatie is (bijv. een ziekenhuis), met De Friesland heeft afgesloten, dienen 
de	bovenstaande	gegevens	-	aangepast	aan	hun	situatie	-	eveneens	in	te	vullen.	Daarbij	vermelden	zij	in	de	één	na	laatste	kolom	ook	de	naam	en	de	AGB-co-
de van die andere partij.

Een	individuele	zorgverlener,	deelnemer	aan	de	geboortezorgorganisatie,	die	niet	zelf	een	reguliere	(monodisciplinaire)	overeenkomst	met	De	Friesland	heeft,	
maar onder een reguliere (monodisciplinaire) overeenkomst valt die een andere partij, die zelf niet deelnemer aan de geboortezorgorganisatie is, met De 
Friesland heeft afgesloten, dient de bovenstaande gegevens - aangepast aan de betreffende situatie - eveneens in te vullen. Daarbij vermeldt hij in de één na 
laatste	kolom	ook	de	naam	en	de	AGB-code	van	die	andere	partij.	Tevens	dient	hij	in	de	laatste	kolom	deze	situatie	expliciet	toe	te	lichten	onder	vermelding	
van	zijn	individuele	AGB-code.



Bijlage 1 Overzicht van alle deelnemers aan de integrale Geboortezorgorganisatie

Ziekenhuis

Naam deelne-
mende praktijk/
instelling

Praktijk/instel-
lings AGB-code

KvK-nummer Naam ondertekenings-
bevoegde praktijkhou-
der dan wel rechtsgeldig 
vertegenwoordiger

Handtekening Naam en AGB-
code andere partij (in-
dien van toepassing)

Toelichting en 
individuele AGB-
code (indien van 
toepassing)

Gynaecologenmaatschap

Naam deelne-
mende praktijk/
instelling

Praktijk/instel-
lings AGB-code

KvK-nummer Naam ondertekenings-
bevoegde praktijkhou-
der dan wel rechtsgeldig 
vertegenwoordiger

Handtekening Naam en AGB-
code andere partij (in-
dien van toepassing)

Toelichting en 
individuele AGB-
code (indien van 
toepassing)



Verloskundigenpraktijk

Naam deelnemende 
praktijk/instelling

Praktijk/instellings-
AGB-code

KvK-nummer Naam onderteke-
ningsbevoegde 
praktijkhouder dan 
wel rechtsgeldig 
vertegenwoordiger

Handtekening Naam en AGB-
code andere partij 
(indien van toepas-
sing)

Toelichting en 
individuele AGB-
code (indien van 
toepassing)

Bijlage 1 Overzicht van alle deelnemers aan de integrale Geboortezorgorganisatie



Kraamzorgorganisatie

Naam deelnemende 
praktijk/instelling

Praktijk/instellings-
AGB-code

KvK-nummer Naam onderteke-
ningsbevoegde 
praktijkhouder dan 
wel rechtsgeldig 
vertegenwoordiger

Handtekening Naam en AGB-
code andere partij 
(indien van toepas-
sing)

Toelichting en 
individuele AGB-
code (indien van 
toepassing)

Bijlage 1 Overzicht van alle deelnemers aan de integrale Geboortezorgorganisatie



Bijlage 1 Overzicht van alle deelnemers aan de Integrale Geboortezorgorganisatie

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

Naam deelnemende 
praktijk/instelling

Praktijk/instellings-
AGB-code

KvK-nummer Naam onderteke-
ningsbevoegde 
praktijkhouder dan 
wel rechtsgeldig 
vertegenwoordiger

Handtekening Naam en AGB-
code andere partij 
(indien van toepas-
sing)

Toelichting en 
individuele AGB-
code (indien van 
toepassing)


