
Aanvullend inkoopbeleid 2021 max-max tarief voor 
zorginhoudelijke innovaties verloskunde/echoscopie

Doel toeslag gelden
De NZa heeft bepaald dat per 2019 de door haar vastgestelde maximum tarieven onder bepaalde voorwaarden 
kunnen worden verhoogd (het max-max tarief). De max-max tarieven bieden aanvullende tariefruimte voor innovatieve 
zorg of kwaliteitsverbetering binnen de verloskundige keten. Om hiervoor in aanmerking te komen dient door 
verloskundigen en echoscopisten, die onderdeel uitmaken van een VSV waarvan het grootste gedeelte van het werk-
gebied in Friesland ligt, een projectplan te worden ingediend. Uit het projectplan moet blijken dat de resultaten van 
het ingediende projectplan zullen leiden tot een meerwaarde voor onze verzekerden in Friesland door het verbinden 
van mensen, versterken van gezondheid en/of verbeteren van zorg doordat er vanuit het klantperspectief meer 
samenhang tussen de domeinen wordt gecreëerd. 

In het plan dient expliciet beschreven te worden op welke wijze het initiatief bijdraagt aan:
 Het versterken van de integrale geboortezorgketen in één regio van Friesland en/of in de gehele provincie Friesland; 

 en/of
 Het bevorderen van zelfredzaamheid, substitutie van zorg of communicatie met de verzekerde d.m.v. e-health 

 toepassingen.

Looptijd
Maximale looptijd tot en met 31-12-2021. Ingangsdatum kan plaatsvinden vanaf 01-01-2021.

Inkoopcriteria
 Toekenning van de max-max tarieven vindt plaats op basis van een door De Friesland goedgekeurd projectplan 
en een goedgekeurde bijbehorende begroting die door verloskundigenpraktijken en echobureaus namens het VSV 
waar ze onderdeel van uitmaken tijdig bij De Friesland zijn ingediend. Het dient hier te gaan om een VSV waarvan 
het grootste gedeelte van het werkgebied in Friesland ligt.  

 De max-max tarieven kunnen alleen in rekening worden gebracht als er een schriftelijke overeenkomst is gesloten 
tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar, waarin naast de hoogte van het max-max tarief ook is vastgelegd 
waarvoor het aanvullende maximum wordt ingezet. 

 Alle leden van het VSV moeten op basis van een reguliere overeenkomst met De Friesland voor 2021 (d.w.z. gedurende 
de looptijd van het project/de periode waarvoor de max-max tarieven zijn toegekend) zorg kunnen verlenen aan de 
verzekerden van de zorgverzekeraar.

 Het maximum percentage dat De Friesland in het kader van de max-max tarieven toekent, is 5%. De betreffende 
maximum NZa-tarieven kunnen, met andere woorden, voor maximaal 5% worden verhoogd. Dit percentage kan 
lager uitvallen afhankelijk van de beoordeling van het projectplan en de begroting.  

 Wanneer het max-max tarief wordt toegekend, wordt met de betreffende verloskundigenpraktijken en echobureaus 
een addendum afgesloten op respectievelijk de reguliere overeenkomst Verloskunde dan wel Echoscopie/Echobu-
reau die zij reeds met De Friesland zijn overeengekomen.  

 
Criteria Projectplan

Criteria Projectplan:
Het projectplan met begroting maakt duidelijk: 
1.  Dat het projectplan wordt ingediend namens het gehele VSV (ziekenhuis, verloskundigenpraktijken, kraamzorg-

 instellingen en echobureaus);
2.  Dat de resultaten van het ingediende projectplan zullen leiden tot een meerwaarde voor de verzekerden in 
  Friesland door het verbinden van mensen, versterken van gezondheid en/of verbeteren van zorg doordat er vanuit 
  het klantperspectief meer samenhang tussen de domeinen wordt gecreëerd; 
3.  Dat het initiatief bijdraagt aan: 
   Het versterken van de integrale geboortezorgketen in één regio van Friesland en/of in de gehele provincie 
   Friesland; en/of
   Het bevorderen van zelfredzaamheid, substitutie van zorg of communicatie met de verzekerde d.m.v. e-health 
   toepassingen;
4.  Hoe de max-max-opslag op de tarieven hiervoor wordt ingezet.



Het projectplan dient verder in ieder geval onderstaande onderwerpen te bevatten:
1.  startdatum;
2.  looptijd project; 
3.  projectstructuur;
4.  overleg- en besluitvormingsstructuur;
5.  SMART-geformuleerde te realiseren doelstellingen. Deze moeten binnen de looptijd van het project te realiseren/te 

behalen zijn. Uit de te realiseren doelstellingen/te behalen resultaten moet blijken dat het project leidt tot datgene 
wat onder ‘Criteria projectplan I’ hierboven is aangegeven; 

6.  Monitoring en evaluatie van de doelstellingen (de mate waarin ze behaald zijn). Hoe worden doelen en resultaten 
bereikt (inclusief tijdspad) en hoe vindt eventuele bijsturing plaats;

7.		 Projectbegroting;	onderbouwing	van	het	plan.	Het	plan	is	onderbouwd	met	valide,	gedocumenteerde	en	verifieer-
bare informatie;  

8.  Positieve business case; De business case toont aan dat de huidige tarieven onvoldoende zijn om de kosten van 
innovatie te dekken. Daarnaast geeft u aan hoeveel opslag u nodig heeft en bij welke prestaties de opslag nodig 
is. Ook dient u aan te tonen hoe de opslag voor het einde van het project of indien mogelijk eerder, ten minste 
kostenneutraal wordt doorgevoerd.

Onderhandeling over de business case is niet mogelijk. Indien een projectvoorstel (op basis van de business case) 
wordt afgekeurd, dan kunt u het plan niet opnieuw indienen.

Exclusiecriteria
	 De	opslag	wordt	niet	verstrekt	wanneer	het	VSV	vanuit	een	andere	financieringsbron	(bijv.	op	grond	van	een	

 subsidie, projectgelden, de toeslag integrale geboortezorg of de Beleidsregel Innovatie vanwege een lopend 
experiment met een integraal tarief) reeds een vergoeding heeft gekregen of krijgt voor hetzelfde of een vergelijk-
baar project als waarvoor een vergoeding vanuit de max-max tarieven wordt aangevraagd. 

 De opslag is nadrukkelijk niet bedoeld voor losstaande projecten die uitgevoerd kunnen worden door één zorgaan-
bieder(sgroep), zoals bijvoorbeeld projecten in het kader van centering pregnancy of preconceptiespreekuren.

Aanvraag
U kunt uw aanvraag voor het max-max tarief indienen via geboortezorg@defriesland.nl. Uw aanvraag dient voorzien 
te zijn van: 
 Een volledig ingevuld en door alle leden van het VSV ondertekend aanvraagformulier. 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. 

Overeenkomst/addendum
Met het betreffende VSV wordt een overeenkomst inzake het projectplan aangegaan voor een bepaalde periode. 
De ingangsdatum en looptijd van de overeenkomst is mede afhankelijk van de startdatum en duur van het project. 
Parallel aan de overeenkomst met het VSV worden aanvullende overeenkomsten (addenda) met verloskundigen-
prakijken en echobureaus die deel uitmaken van het VSV gesloten om het declareren en betalen van de max-max 
tarieven mogelijk te maken.

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 bijlage 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 (kwaliteits)beleid van De Fries-
land en/of landelijke ontwikkelingen en/of onvoorziene omstandigheden hiertoe aanleiding geven.


