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U leest in dit beleid onze toekomstvisie op het geboortezorglandschap in Friesland, die gericht is op 
de integrale geboortezorg. Daarnaast leest u welke inkoopcriteria De Friesland hanteert voor Integrale 
Geboortezorg en welke bekostiging De Friesland daarvoor ter beschikking stelt.
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Samenwerking Zilveren Kruis 

De	Friesland	en	Zilveren	Kruis	kopen	mede	namens	elkaar	Geboortezorg	in.	Ten	aanzien	van	Integrale	
Geboortezorg houdt dit in dat als het werkgebied van een VSV/geboorteorganisatie voor het grootste deel 
in Friesland ligt, de inkoop door De Friesland wordt verzorgd. De Friesland contracteert mede namens 
Zilveren Kruis. Als het werkgebebied van een VSV/geboorteorganisatie voor het grootste deel buiten 
Friesland ligt, is het beleid van Zilveren Kruis van toepassing. Zie het geboortezorgbeleid van Zilveren Kruis.  

 

Inleiding

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geboortezorg/contract-voor-geboortezorg
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Integrale	Geboortezorg:1

In	multidisciplinair	verband	geleverde	zorg	rondom	de	geboorte	die	bestaat	uit	de	volgende	bij	of	
krachtens	de	Zorgverzekeringswet	(Zvw)	omschreven	soorten	zorg:

 verloskundige zorg, uitgezonderd preconceptiezorg;
 kraamzorg;
	medisch	specialistische	zorg	voor	zover	deze	betreft;

  obstetrische zorg met uitzondering van high care obstetrische zorg en geavanceerd ultrageluid 
  onderzoek;
 	 antenatale	consultatieve	kindergeneeskundige	zorg,	en	eerstelijnsdiagnostiek	voor	zover	die
  samenhangt met de zorgvraag van de cliënt.

Integrale geboortezorgorganisatie:
Een	organisatie	die	een	formeel	juridische	entiteit	op	Verloskundig	Samenwerkingsverband	(VSV)	niveau	
is, d.w.z. een samenwerkingsvorm die in het Handelsregister is ingeschreven, waarin de verschillende disci-
plines	binnen	de	geboortezorgketen	(de	geboortezorgaanbieders	uit	de	eerste	en	tweede	lijn;	minimaal	
het	ziekenhuis,	gynaecologen,	(klinisch)	verloskundigen	en	kraamverzorgenden/kraamzorgorganisaties)	
bij	voorkeur	gelijkwaardig	zijn	vertegenwoordigd.	De	organisatie	werkt	volgens	de	Zorgstandaard	Integrale	
Geboortezorg,	is	eindverantwoordelijk	voor	de	gehele	geboortezorgketen	(zowel	juridisch,	zorginhoudelijk	
(w.o.	ten	aanzien	van	de	kwaliteit	en	veiligheid	van	de	zorg),	organisatorisch	als	financieel),	kan	de	levering	
van de prestaties integrale geboortezorg overeenkomen met De Friesland en beschikt als zodanig over 
een	eigen	AGB-code,	op	basis	waarvan	declaraties	kunnen	worden	ingediend.

Zorgstandaard	Integrale	Geboortezorg:2
De	Zorgstandaard	Integrale	Geboortezorg	beschrijft	op	hoofdlijnen	de	gewenste	inhoud	van	de	geboorte-
zorg	vanuit	het	perspectief	van	de	(aanstaande)	zwangere	en	haar	(ongeboren)	kind.	Dat	wil	zeggen:	
geboortezorg	die	aansluit	op	de	individuele	behoeften	en	verwachtingen	van	zwangeren.	De	zorgstan-
daard	geeft	een	zo	actueel	mogelijke	en	functionele	beschrijving	van	de	multidisciplinair	georganiseerde	
preventie	en	zorg	(incl.	zelfmanagement)	bij	(voorgenomen)	zwangerschap,	geboorte	en	kraamperiode.	
Deze	beschrijving	is	zo	veel	als	mogelijk	gebaseerd	op	wetenschappelijk	onderbouwde	inzichten.	De	zorg-	
standaard	behandelt	op	hoofdlijnen	het	complete	zorgcontinuüm	(incl.	de	daarbij	behorende	indicatoren).	
De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg biedt daarmee een kwaliteitskader3)	(gebaseerd	op	wetgeving,	
richtlijnen,	protocollen,	onderlinge	afspraken,	etc.)	waaraan	geboortezorg	zowel	inhoudelijk	als	organisato-
risch	binnen	de	regionale	samenwerking	zou	moeten	voldoen.	In	samenhang	met	de	behandelrichtlijnen	
wordt daarmee, naar verwachting, goede zorg tegen aanvaardbare kosten bevorderd die aansluit op de 
individuele zorgvraag van de zwangere. Op basis van de zorgstandaard kunnen regionaal beleid en zorg-
paden	en	ook	het	individueel	geboortezorgplan	voor	de	(aanstaande)	moeder	worden	opgesteld	
(De	volledige	tekst	van	de	Zorgstandaard	Integrale	Geboortezorg	is	te	raadplegen	op	www.zorginzicht.nl).	  

1 Zie beleidsregel Integrale geboortezorg (BR/REG-18150) van de NZa
2 Definitie afkomstig uit de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg
3 Definitie van het Coördinatieplatform Zorgstandaarden (aangepast voor geboortezorg)

1.  Definities
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In	2008	stond	de	hoge	perinatale	sterfte	in	Nederland	hoog	op	de	politieke	agenda.	Uit	een	Europees	
vergelijkingsonderzoek,	uitgevoerd	door	Peristat,	bleek	dat	Nederland	een	hoge	perinatale	sterfte	heeft	in	
vergelijking	met	andere	Europese	landen.	De	Stuurgroep	Zwangerschap	en	Geboorte	kreeg	de	opdracht	
om een advies uit te brengen met daarin concrete en realistische voorstellen om de zorg rond zwanger-
schap	en	geboorte	in	Nederland	te	optimaliseren,	zodat	waar	mogelijk	de	perinatale	sterfte	en	morbiditeit	
kan	worden	teruggedrongen.	Mede	naar	aanleiding	van	dit	adviesrapport	‘Een	goed	begin’	is	sinds	2009	
in	Nederland	gewerkt	aan	het	realiseren	van	integrale	geboortezorg.	Uit	recent	onderzoek	van	CBS	en	
PRN	is	gebleken	dat	de	perinatale	sterfte	in	Nederland	gedaald	is	in	de	afgelopen	jaren.	Het	terugdringen	
van	de	perinatale	sterfte	blijft	echter	een	belangrijk	aandachtspunt.

Om	verloskundige	samenwerkingsverbanden	(VSV’s)	te	faciliteren	bij	dit	proces	naar	integrale	geboorte-
zorg, kan van de toeslag integrale geboortezorg als onderdeel van de beleidsregel Verloskunde gebruik 
gemaakt worden.

Daarnaast	is	het	voor	een	geboortezorgorganisatie	mogelijk	om	per	1	januari	2017	te	werken	met	één	inte-
graal	tarief.	Hiervoor	heeft	de	overheid	de	beleidsregel	Integrale	geboortezorg	vastgesteld	die	per	1	januari	
2017	van	kracht	is.	Deze	beleidsregel	is	dus	naast	bovenstaande	toeslag	ter	beschikking	gesteld	per	2017.

Momenteel	krijgt	integrale	geboortezorg	in	Nederland	steeds	meer	vorm.	Een	aantal	VSV’s	hebben	inmid-
dels een geboortezorgorganisatie opgericht en werken met integrale bekosting.  

 

2. Ontwikkelingen in de geboortezorg
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3.1   Toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg in 2021

De	beste	zorg	voor	de	Friese	burger,	dat	is	kort	en	krachtig	waar	wij	samen	met	onze	partners	in	Friesland	
voor willen staan. Het realiseren van de beste zorg is een grote uitdaging voor ons allemaal. Daarom zetten 
we	in	op	de	volgende	speerpunten:
 goede zorg is van de beste kwaliteit;
 goede zorg is servicegericht;
	 goede	zorg	is	toegankelijk.

3.2   Toekomstvisie Fries geboortelandschap in 2021

Als	we	bovenstaande	visie	vertalen	naar	het	geboortezorglandschap	van	Friesland	in	2021,	dan	is	er	in	2021	
in heel Friesland een integraal geboortezorgaanbod beschikbaar. Dit betekent dat iedere zwangere in 
Friesland	kan	kiezen	voor	een	integrale	geboortezorgorganisatie,	waarbij	de	zorg	in	de	keten	is	georgani-
seerd	en	de	zorg	naadloos	op	elkaar	is	afgestemd	tijdens	de	zwangerschap,	bevalling	en	kraamperiode,	
zodat	moeder	én	kind	de	kwalitatief	beste	zorg	krijgen	die	integraal	is	afgestemd	op	de	specifieke	behoeftes	
van	de	moeder	en	het	kind.	De	focus	is	erop	gericht	om	dit	te	realiseren	op	het	vaste	land	van	Friesland.
In	een	integrale	geboortezorgorganisatie	werken	professionals	multidisciplinair	samen	om	een	zo	gezond	
en	veilig	mogelijke	zorg	rond	zwangerschap	en	geboorte	aan	te	bieden,	met	bindende	afspraken	over	
kwaliteit,	registratie,	verantwoording	en	transparantie.	Daarbij	vormt	de	vastgestelde	Zorgstandaard	
Integrale	Geboortezorg	de	inhoudelijke	richtlijn	voor	de	organisatie	van	zorg	en	het	verlenen	van	zorg.

3.3   Thema’s De Friesland geboortezorg

Wanneer	we	deze	toekomstvisie	en	speerpunten	vertalen	naar	geboortezorg	dan	staan	tot	en	met	2021	
de	volgende	thema’s	voor	geboortezorg	centraal:
 centraal stellen van de klant; 
 verbeteren van de kwaliteit; 
 transparantie;
 zinnige en zuinige zorg; 
 preventie;
 samenwerking tussen domeinen.

3.3.1 Triple Aim en werken volgens de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Samen	met	de	zorgaanbieders	in	de	geboortezorg	streeft	De	Friesland	ernaar	om	de	Triple	Aim	
doelstellingen	te	behalen:
 een gezondere populatie;
 beter ervaren kwaliteit van zorg;
	 tegen	relatief	minder	kosten.

Eind	juni	2016	is	de	‘Zorgstandaard	Integrale	Geboortezorg’	vastgesteld	en	opgenomen	in	het	Register	van	
kwaliteitsstandaarden	van	het	Zorginstituut	Nederland.	Daarmee	is	Integrale	Geboortezorg	de	werkwijze	
geworden	binnen	de	geboortezorg	in	Nederland.	Dit	betekent	dat	deze	werkwijze	per	1	juli	2017	voor	alle	
partijen	in	de	geboortezorg	de	norm	is.

3. Toekomstvisie: Integrale geboortezorg in Friesland
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3.4  Integrale geboortezorg en integrale bekostiging

Integrale geboortezorg bevordert de samenwerking in de geboortezorgketen en doorbreekt de domein-
scheiding	tussen	de	eerste	en	tweede	lijn,	zodat	“betere	uitkomsten	voor	moeder	en	kind”	centraal	komen	
te	staan.	De	Friesland	ziet	integrale	bekostiging	als	middel	om	onze	toekomstvisie	te	realiseren.	Door	één	
organisatie	o.a.	zowel	inhoudelijk	als	financieel	eindverantwoordelijk	te	maken,	zijn	er	prikkels	die:
 onderlinge samenwerking stimuleren;
	 gezamenlijke	verantwoordelijkheid	stimuleren;
	 regionale	maatwerkafspraken	stimuleren;
	 preventieactiviteiten	stimuleren	(o.a.	zelfmanagement	en	0de	lijn).

Als	hulpmiddel	voor	VSV’s	die	een	integrale	geboortezorgorganisatie	willen	vormen,	verwijzen	wij	u	graag	
naar	het	kennisnet	Geboortezorg	van	het	CPZ.	   
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4. Inkoopcriteria Toeslag integrale geboortezorg 
   De Friesland 2021

4.1  Inkoopcriteria Toeslag integrale geboortezorg De Friesland 2021

Voor wie
Voor VSV’s die zich verder willen ontwikkelen richting een zorgorganisatie die de geboortezorg integraal 
levert	met	bijbehorende	integrale	bekostiging.

  Looptijd
	 	 Maximaal	een	jaar	(van	1	januari	2021	tot	1	januari	2022).

Doel toeslaggelden
Deze	toeslag	biedt	aanvullende	tariefruimte	ter	bevordering	van	de	samenwerking	en	professionalisering	
binnen de geboortezorgketen. De toeslag moet worden ingezet als voorbereiding op integraal georganiseer-
de en integraal bekostigde geboortezorg. De toeslag dient daarmee te worden gebruikt ter dekking van de 
kosten die worden gemaakt om binnen het VSV de ketenvorming en samenwerking te optimaliseren en de 
professionaliteit	te	bevorderen	met	het	doel	om	tot	een	integrale	geboortezorg	organisatie	te	komen.	

Exclusiecriteria Toeslag integrale geboortezorg
	Wanneer	het	VSV	vanuit	een	andere	financieringsbron	(bijv.	op	grond	van	een	subsidie,	projectgelden	
of	de	Beleidsregel	Innovatie	vanwege	een	lopend	experiment	met	een	integraal	tarief)	reeds	een	ver-
goeding	krijgt	ter	stimulering	van	ketenvorming	binnen	de	geboortezorg.
	De	toeslaggelden	zijn	nadrukkelijk	niet	bedoeld	voor	losstaande	projecten	die	uitgevoerd	kunnen	
worden	door	één	zorgaanbieder(sgroep),	zoals	bijvoorbeeld	projecten	in	het	kader	van	centering	
pregnancy	of	preconceptiespreekuren.

 Wanneer de toeslag eenmaal is toegekend voor een bepaald type kosten, dan kan men later voor
hetzelfde	type	kosten	(of	die	daarmee	verglijkbaar	zijn)	niet	nog	een	keer	een	toeslag	aanvragen	en	
toegekend	krijgen.	Ten	aanzien	van	de	vraag	of	het	om	hetzelfde	type	kosten	(of	die	daarmee	verg-
lijkbaar	zijn)	gaat,	is	het	oordeel	van	De	Friesland	doorslaggevend.		

Inkoopcriteria Toeslag integrale geboortezorg
1.		 Toekenning	van	de	toeslag	vindt	plaats	op	basis	van	een	door	De	Friesland	goedgekeurd	projectplan	

en	een	goedgekeurde	bijbehorende	begroting	die	het	VSV	tijdig	bij	De	Friesland	heeft	ingediend	
samen	met	de	vereiste	stukken	(zie	hoofdstuk	7).

2.  De toeslag kan alleen in rekening worden gebracht als een overeenkomst is gesloten tussen de 
zorgaanbieder van de zwangere vrouw en haar zorgverzekeraar, waarin de inhoud van de te leveren 
zorg	en	de	hoogte	van	het	in	rekening	te	brengen	tarief	zijn	vastgelegd.

3.		 De	toeslag	kan	alleen	gedeclareerd	worden	als	er	ook	verloskundige	zorg	(minimaal	een	verloskundige	
(deel)prestatie	zoals	omschreven	in	onderdeel	A	t/m	D	van	de	Prestatie-	en	tariefbeschikking	verlos-
kunde	-	TB/REG-20608-02	van	de	NZa)	is	geleverd	aan	de	betrokken	zwangere	vrouw.

4. De toeslag kan eenmalig per verzekerde per zwangerschap in rekening worden gebracht. Dit geldt
alleen	voor	zwangere	verzekerden	die	op	enig	moment	gedurende	de	looptijd	van	de	overeenkomst	
een	zwangerschapsduur	van	ten	minste	15	weken	hebben	en	op	dat	moment	in	zorg	zijn	bij	een	eer-
stelijns	verloskundigenpraktijk	die	lid	is	van	het	VSV.

5.		 Alle	leden	van	het	VSV	moeten	op	basis	van	een	reguliere	overeenkomst	met	De	Friesland	voor	2021	
zorg kunnen verlenen aan verzekerden van de zorgverzekeraar.

6.		 De	verloskundigenpraktijk	die	lid	is	van	het	VSV	en	als	eerste	verloskundigenpraktijk	de	zwangere	
verzekerde	zorg	biedt,	gerekend	vanaf	het	moment	als	bedoeld	in	punt	4	hierboven,	dient	de	toeslag	
voor	deze	verzekerde	in	rekening	te	brengen	bij	de	zorgverzekeraar.

7.		 Uit	het	projectplan	met	begroting	blijkt	dat	extra	financiering	nodig	is,	bijvoorbeeld	vanwege	
aantoonbare	extra	tijdsinvestering	en/of	extra	kosten	die	het	VSV	moet	maken,	om	het	project	op	te	
zetten	én	uit	te	voeren.
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4.2  Criteria projectplan

Het	projectplan	met	begroting	maakt	duidelijk:
	 Dat	het	project	gericht	is	op	het	optimaliseren	van	ketenvorming	binnen	het	VSV;
 Dat er wordt toegewerkt naar integrale geboortezorg en de integrale bekostiging daarvan;
 Hoe de toeslaggelden hiervoor worden ingezet;
	Wat	de	resultaten	van	de	integratiemeter	van	de	VSV-spiegel	zijn	en	welke	stappen	gezet	worden	om	
het niveau van samenwerken, indien nodig, te verhogen naar het gewenste niveau; 
	 Dat	er	wordt	toegewerkt	naar	een	formele	juridische	entiteit	op	VSV-niveau.	Daarmee	wordt	bedoeld	
dat er op VSV-niveau sprake is van een samenwerkingsvorm die in het Handelsregister is ingeschreven 
en	over	een	eigen	AGB-code	beschikt,	op	basis	waarvan	declaraties	kunnen	worden	ingediend	(zie	ver-
der	de	definitie	‘integrale	geboortezorgorganisatie’	in	hoofdstuk	1);
	 Dat	extra	financiering	nodig	is,	bijvoorbeeld	vanwege	aantoonbare	extra	tijdsinvestering	en/of	extra	
kosten	die	het	VSV	moet	maken,	om	het	project	op	te	zetten	én	uit	te	voeren.

Het	projectplan	dient	verder	in	ieder	geval	onderstaande	onderwerpen	te	bevatten:
 startdatum;
	 looptijd	project;	
	 (sub)doelstellingen,	SMART	geformuleerd;	

 	 Specifiek:	Een	eenduidige,	concrete	doelstelling;
 	Meetbaar:	Indicatoren	en	te	behalen	waarde	op	elke	indicator	om	doel	te	behalen,	staan	vast;	
 	 Acceptabel:	Het	doel	draagt	bij	aan	de	totstandkoming	van	integrale	geboortezorg;
 	 Realistisch:	Het	doel	moet	haalbaar	zijn;	
 	 Tijdspad:	Het	is	duidelijk	wanneer	het	doel	behaald	moet	zijn.
	 hoe	worden	doelen	bereikt	(inclusief	tijdspad);
	 indicator(en)	per	doel	en	evaluatie	op	basis	van	deze	indicatoren:	hoe	worden	de	doelstellingen	
	 gemonitord/geëvalueerd	en	vindt	er	eventuele	bijsturing	plaats;
	 projectstructuur;
 overleg- en besluitvormingsstructuur;
	 projectbegroting.

4.3  Wijzigingen in wet- en regelgeving en beleid

Mochten	er	zich	gedurende	de	looptijd	van	het	project	wijzigingen	in	wet-	en	regelgeving	en/of	in	(kwali-
teits)beleid	voordoen	dan	behoudt	De	Friesland	zich	te	allen	tijde	het	recht	voor	om	het	project	voortijdig	
te	beëindigen	of	om	het	conform	de	wijzigingen	in	wet-	en	regelgeving	en	in	(kwaliteits)beleid	aan	te	
passen.  
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5. Inkoopcriteria Beleidsregel Integrale geboortezorg  
   (Igbz) De Friesland (voor integrale geboortezorgorganisaties)

5.1   Inkoopcriteria Beleidsregel Integrale geboortezorg (Igbz) De Friesland

Voor wie
Voor	integrale	geboortezorgorganisaties,	die	aan	de	gelijknamige	definitie	zoals	vermeld	in	hoofdstuk	
1 voldoen en waarin de gehele geboortezorgketen is vertegenwoordigd. Deze levert in multidisciplinair 
verband	zorg	rondom	de	geboorte	die	bestaat	uit	de	volgende	bij	of	krachtens	de	Zorgverzekeringswet	
omschreven	soorten	zorg:
 verloskundige zorg, uitgezonderd preconceptiezorg;
 kraamzorg;
	medisch	specialistische	zorg	voor	zover	deze	betreft:

  obstetrische zorg met uitzondering van high care obstetrische zorg en geavanceerd ultrageluid 
  onderzoek,
  antenatale consultatieve kindergeneeskundige zorg, en
 	 eerstelijnsdiagnostiek	voor	zover	die	samenhangt	met	de	zorgvraag	van	de	cliënt.

  Looptijd
	 	 Maximaal	een	jaar	(1	januari	2021	tot	1	januari	2022).

Doel
Mogelijkheid	bieden	aan	integrale	geboortezorgorganisaties	om	één	integraal	tarief	te	kunnen	declareren.

  Voorwaarden
Al	onze	voorwaarden	staan	vermeld	in	de	onderstaande	‘Inkoopcriteria	Beleidsregel	Integrale	
geboortezorg	(Igbz)	De	Friesland’,	waar	de	voorwaarden	opgenomen	in	het	‘Aanvraagformulier	
Integrale	geboortezorg	(Igbz)	2021;	Vragenlijst	mét	bestuursverklaring’	op	onze	website,	onderdeel	
van uitmaken.

Inkoopcriteria Beleidsregel Integrale geboortezorg (Igbz) De Friesland

1	 Het	‘Aanvraagformulier	Integrale	geboortezorg	(Igbz)	2021;	Vragenlijst	mét	bestuursverklaring’		
(inclusief	bijlage	1)	is	volledig	ingevuld	en	ondertekend	en	daaruit	blijkt	dat	aan	al	de	daarin	
opgenomen	voorwaarden	wordt	voldaan	en	voldaan	zal	blijven	worden.

2	 De	integrale	geboortezorgorganisatie	voldoet	aan	de	gelijknamige	definitie	zoals	vermeld	in	
	 hoofdstuk	1.

3	 De	integrale	geboortezorgorganisatie	heeft	formeel	vastgelegd	dat	nieuwe	zorgaanbieders,	die	
	 werkzaam	zijn	in	de	regio,	kunnen	toetreden	tot	de	integrale	geboortezorgorganisatie.

4		 Alle	producten/prestaties	vermeld	in	de	Beleidsregel	Integrale	Geboortezorg	worden	door	de	
 integrale geboortezorg- organisatie geleverd.

5			 De	Zorgstandaard	Integrale	Geboortezorg	is	geïmplementeerd	en	wordt	nageleefd.

6	 De	integrale	geboortezorgorganisatie	neemt	deel	aan	de	registratie	van	de	landelijke	keten-
indicatoren	zoals	opgenomen	in	de	Zorgstandaard	Integrale	Geboortezorg.	Zij	registreert	deze	
en	is	transparant	over	de	uitvraag.	De	integrale	fgeboortezorgorganisatie	verbetert	de	werk-
processen op basis van de uitkomsten van de ketenindicatoren.
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7	 De	integrale	geboortezorgorganisatie	neemt	deel	aan	de	jaarlijkse	audit	van	Perined	en	
organiseert  spiegelgesprekken.

8		 Deelnemers	van	de	integrale	geboortezorgorganisatie	nemen	deel	aan	de	landelijk	vastgestelde
klinische	registraties,	zoals	Perined	deze	verzamelt.

9		 De	integrale	geboortezorgorganisatie	neemt	deel	aan	een	landelijk	klantervaringsonderzoek
conform	de	indicatorenset	van	de	Zorgstandaard	Integrale	Geboortezorg.	

10	 De	integrale	geboortezorgorganisatie	levert	jaarlijks	een	kwaliteitsjaarverslag	aan	bij	De	Friesland.

11	 De	aanvraag	voor	een	overeenkomst	dient	volledig	en	tijdig,	conform	onze	procedure,	te	zijn
aangeleverd	en	te	zijn	goedgekeurd.

12	 De	integrale	geboortezorgorganisatie	maakt	duidelijk	wat	de	resultaten	van	de	integratiemeter	
	 van	de	VSV-spiegel	zijn	en	welke	stappen	gezet	worden	om	het	niveau	van	samenwerken,	indien		

nodig, te verhogen naar het gewenste niveau.  
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Om	de	uitkomsten	van	geboortezorg	en	samenwerking	binnen	de	geboortezorgketen	in	Nederland	te	sti-
muleren	en	te	verbeteren	heeft	de	Nederlandse	Zorgautoriteit	(NZa)	in	opdracht	van	de	Minister	van	VWS	
de	Beleidsregel	Integrale	geboortezorg	(Igbz)	vastgesteld	op	basis	waarvan	zorgverzekeraars	en	geboorte-
zorgaanbieders	per	2017	kunnen	gaan	experimenteren	met	integrale	geboortezorg	en	integrale	bekosti-
ging.	In	onderstaand	schema	leest	u	naast	de	genoemde	ook	onze	andere	mogelijkheden.

Toelichting Tarieven

A.	Beleidsregel	Integrale	
geboortezorg

Per	1	januari	2021	kan	een	inte-
grale geboorte- zorgorganisatie 
in aanmerking komen voor een 
overeenkomst met De Friesland op 
basis	van	de	Beleidsregel	Integrale	
Geboortezorg.

Vrije	tarieven.

B.	Toeslag	integrale	
geboortezorg

De Friesland stelt de toeslag ook 
voor	2021	ter	beschikking.

Het	maximumtarief	voor	2021	is	5%	
van	het	tarief	van	de	prestatie
‘Volledige	verloskundige	zorg	bij	
verzekerden niet woonachtig in ach-
terstandswijken’	zoals	opgenomen	in	
de	van	toepassing	zijnde	prestatie-	
en	tariefbeschikking	van	de	NZa.	Dit	
tarief	kan	lager	uitvallen	afhankelijk	
van	de	beoordeling	van	het	project-
plan en begroting.

C.	Beleidsregel	Innovatie Geen	bekostigingsmogelijkheid	
voor	2021.	Bekostiging	voor	initia-
tieven	loopt	via	de	Toeslag	integrale	
geboortezorg	of	de	Beleidsregel	
Integrale geboortezorg.

 

6. Bekostigingsmogelijkheden
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7.1  Procedures voor zorgaanbieders 

7.3.1 Als integrale geboortezorgorganisatie wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst 
   integrale geboortezorg (Beleidsregel Integrale geboortezorg) voor 2021

A.
Dat	kan,	onder	de	voorwaarden	vermeld	in	onze	inkoopcriteria	Beleidsregel	Integrale	geboortezorg	De	
Friesland	(Igbz).

Aanvraag
U kunt uw aanvraag voor een overeenkomst indienen via geboortezorg@defriesland.nl. Deze aanvraag 
dient	uiterlijk	1	september	2020	bij	De	Friesland	binnen	te	zijn.	Uw	aanvraag	dient	voorzien	te	zijn	van:
	 Een	volledig	ingevuld	‘Aanvraagformulier	Integrale	geboortezorg	(Igbz)	2021;	Vragenlijst	mét	bestuurs-
	 verklaring’	en	een	volledig	ingevulde	en	van	alle	handtekeningen	voorziene	bijlage	1.
	 Een	organogram	inclusief	toelichting	van	de	integrale	geboortezorgorganisatie.
	 Een	kopie	van	het	uittreksel	uit	het	Handelsregister	(Kamer	van	Koophandel)	van	de	integrale	geboorte-

 organisatie.
	 Een	onderbouwde	offerte	waarin	o.a.	zijn	opgenomen:

  meetbare ambities op het gebied van kwaliteit en klantervaring;
 	 begroting	mét	onderbouwde	tarieven	voor	de	prestaties	integrale	geboortezorg;
 	 prognose	van	de	te	leveren	aantallen	per	prestatie	(productmix	en	verwachte	bijbehorende	zorgprofielen).
Aanvragen	die	onvolledig	zijn	-	d.w.z.	die	bijvoorbeeld	qua	onderdelen	niet	volledig	zijn	ingevuld	of	waarbij	
vereiste	onderdelen	ontbreken	-	en	aanvragen	die	wij	na	1	september	2020	ontvangen,	nemen	wij	niet	in	
behandeling.	De	partijen	die	het	betreft,	komen	dan	ook	niet	in	aanmerking	voor	een	overeenkomst	inte-
grale geboortezorg.

Overeenkomst
De overeenkomst inzake integrale geboortezorg wordt aangegaan met integrale geboortezorgorganisa-
ties	voor	een	bepaalde	periode.	De	ingangsdatum	van	de	overeenkomst	is	mede	afhankelijk	van	de	start-
datum	van	de	zorgverlening.	De	overeenkomst	eindigt	per	1	januari	2022.

7.3.2 U wilt in aanmerking komen voor een overeenkomst voor de Toeslag integrale geboortezorg 
   voor 2021

B.
Dat	kan,	onder	de	voorwaarden	vermeld	in	onze	inkoopcriteria	Toeslag	integrale	geboortezorg.

Aanvraag
U	kunt	uw	aanvraag	voor	een	overeenkomst	indienen	via	geboortezorg@defriesland.nl.	Deze	aanvraag	
dient	uiterlijk	1	september	2020	bij	De	Friesland	binnen	te	zijn.	Uw	aanvraag	dient	voorzien	te	zijn	van:
	 Een	volledig	ingevuld	en	door	alle	leden	van	het	VSV	ondertekend	Aanvraagformulier	Toeslag	integrale	
geboortezorg	De	Friesland	2021.	Wanneer	niet	alle	leden	van	het	VSV	het	aanvraagformulier	hebben	
ondertekend, dan is het aan De Friesland ter beoordeling de aanvraag al dan niet in behandeling te nemen;

 Een kopie van de door alle leden van het VSV getekende samenwerkingsovereenkomst VSV;
	 Een	projectplan	met	begroting	dat	aan	al	de	gestelde	vereisten	voldoet.
Aanvragen	die	onvolledig	zijn	-	d.w.z.	die	bijvoorbeeld	qua	onderdelen	niet	volledig	zijn	ingevuld	of	waarbij	
vereiste	onderdelen	ontbreken	-	en	aanvragen	die	wij	na	1	september	2020	ontvangen,	nemen	wij	niet	in	
behandeling.	De	partijen	die	het	betreft,	komen	dan	ook	niet	in	aanmerking	voor	een	overeenkomst	inza-
ke	de	Toeslag	integrale	geboortezorg	met	een	bijbehorend	tarief.
 

7.  Procedure om in aanmerking te komen voor een 
   overeenkomst

mailto:geboortezorg%40defriesland.nl?subject=
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Overeenkomst
De	overeenkomst	inzake	de	Toeslag	integrale	geboortezorg	wordt	aangegaan	met	het	VSV	voor	een	be-
paalde periode.

De	ingangsdatum	van	de	overeenkomst	is	mede	afhankelijk	van	de	startdatum	van	het	project.	De	over-
eenkomst	eindigt	per	1	januari	2022.	Parallel	aan	de	overeenkomst	met	het	VSV	worden	aanvullende	over-
eenkomsten	(addenda)	met	verloskundigen-	praktijken	die	deel	uitmaken	van	het	VSV	gesloten	om	het	
declareren	en	betalen	van	de	toeslaggelden	mogelijk	te	maken.	   
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8.1  Voorbehouden

De	Friesland	behoudt	zich	zonder	meer	en	zonder	tot	enigerlei	schadeplichtigheid	te	zijn	gehouden,	het	
recht	voor	om	de	informatie	zoals	opgenomen	in	dit	document	en	de	bijlagen	(aanvraagformulieren	etc.)	
aan	te	vullen	en/of	te	wijzigen.	Te	denken	valt	aan	de	situatie	dat	wijzigingen	in	overheidsbeleid	en/of	in	
wet-	en	regelgeving	en/of	in	het	beleid	van	De	Friesland	en/of	landelijke	ontwikkelingen	hiertoe	aanleiding	
geven.  

8. Voorbehouden


