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Inkoopbeleid Geboortezorg 2020
1 Inleiding
Caresq verzorgt voor 2020 de inkoop voor de zorgverzekeraars iptiQ en EUCARE:
Zorgverzekeraar

Labels

Verwerking door

UZOVI-code

iptiQ

Promovendum
National Academic
Besured

Caresco

3353

EUCARE

Aevitae

Aevitae

3360

Voor meer informatie over de deelnemende zorgverzekeraars en de labels waarvoor Caresq de inkoop
verzorgt, verwijzen we u naar de website van Caresq: www.caresq.nl.
Het algemene inkoopbeleid van Caresq voor 2020 is gebaseerd op drie kerndoelstellingen:
1. Kwaliteit
2. Toegankelijkheid
3. Betaalbaarheid
In het algemene inkoopbeleid vindt u een toelichting op deze kerndoelstellingen.
In het inkoopbeleid Geboortezorg 2020 lichten wij toe wat deze doelstellingen betekenen voor de contractering van deze zorg. Zo vindt u hier ons specifieke kwaliteitsbeleid, de procedures en de planning.
Onder geboortezorg contracteert Caresq kraamzorg, eerstelijns verloskunde en prenatale screening,
eerstelijns geboortecentra en integrale geboortezorg.

2 Kwaliteit
Voor onze verzekerden kopen wij goede zorg in. In ons algemene inkoopbeleid heeft u kunnen lezen
dat deze zorg minimaal aan de volgende vereisten voldoet:
• De indicatievoorwaarden van de Zvw;
• Stand van wetenschap en praktijk;
• De kwaliteitsnormen die gelden binnen de beroepsgroep;
• De zorg wordt alleen verleend als de verzekerde daar redelijkerwijs op is aangewezen, gezien zijn
gezondheidssituatie (medische noodzaak).
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De geboortezorg is volop in beweging. De zorg wordt steeds vaker in goede samenwerking tussen alle
betrokken partijen rondom de vraag van de zwangere georganiseerd. Ook Caresq wil hier een rol in
spelen door de gehele keten aan geboortezorg in te kopen en zwangere vrouwen te ondersteunen bij
het organiseren van de zorg rondom haar vraag. Op inhoud biedt Caresq u ruimte om als organisatie
zelf invulling te geven aan de zorg. Dit moet wel vallen binnen de kaders die door de beroepsgroep
worden gesteld. Wij sluiten met ons inkoopbeleid dan ook aan bij de normen en richtlijnen vanuit de
beroepsgroep en beperken aanvullende registraties tot een minimum. Hiermee borgen we de kwaliteit
van zorg aan onze verzekerden.
Per zorgsoort hanteren wij aanvullend op het algemene inkoopbeleid de volgende kwaliteitseisen:
Verloskunde en Prenatale screening
De overeenkomsten verloskunde en prenatale screening worden gezamenlijk aangeboden, als dit van

toepassing is op de praktijk. Een aanbieder die één van beide zorgsoorten biedt, ontvangt een overeenkomst voor één zorgsoort.
Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst voldoet u aan de volgende kwaliteitseisen:
• BIG-registratie;
• Inschrijving in het Landelijk Kwaliteitsregister Verloskunde van de KNOV;
• Inschrijving in de betreffende registers van de KNOV voor uitvoering van echo’s of de verloskundige
versie;
• Hanteren van het Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (LIP);
• Hanteren van het verloskundig Vademecum;
• Deelname aan de Perinatale Registratie Nederland (PRN)/Landelijke verloskundige Registratie (LVR-1);
• Deelname aan de Perinatale audit;
• Deelname of vertegenwoordiging in een Verloskundig Samenwerkingsverband;
• Werken vanuit een praktijk die voldoet aan de geldende inrichtingseisen;
• Beschikken over adequate waarneemregeling;
• Vereisten aan telefonische bereikbaarheid.
Aanvullende eisen prenatale screening:
• Inschrijving in het echoregister van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN);
• Inschrijving in het echoregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
(KNOV);
• Overeenkomst met Regionaal Centrum voor Prenatale screening.
Module ‘Verminderde bereikbaarheid en beschikbaarheid’
Indien u met uw preferente zorgverzekeraar aanvullende afspraken heeft gemaakt over de module
voor verminderde bereikbaarheid en beschikbaarheid, zullen wij in 2020 deze afspraken in beginsel
overnemen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via zorginkoop@caresq.nl.
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Kraamzorg
In de overeenkomst kraamzorg maken we afspraken over de zorg die de kraamverzorgenden in de
thuissituatie aan de zwangere leveren.
Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst 2020 voldoet u aan de volgende kwaliteitseisen:
• Lidmaatschap van Bo Geboortezorg;
• Bezit van het certificaat HKZ VV&T onderdeel Kraamzorg of de NEN EN 15224 of de ISO 9001;
• Scoort minimaal 85% op indicator 18 uit de indicatorset Kraamzorg van de Transparantiekalender
(INID000772);
• Deelname aan alle Verloskundig Samenwerkingsverbanden in het postcode werkgebied.
Bij de inkoop van kraamzorg passen wij gedifferentieerde inkoop toe op basis van twee kwaliteitskenmerken. De kraamzorgaanbieders die naast de bovengenoemde kwaliteitseisen in 2020 voldoen

aan (één van) de volgende kwaliteitseisen komen in aanmerking voor een (deel van de) opslag op het
basistarief:
• Aantoonbare rol in het initieel opleiden (aanbod opleidingsplaatsen) en in bezit van een SBB
erkenning;
• Structurele inzet klantervaringsonderzoek (PREM).
Aanvullende eisen max-max tarief:
• Het max-max tarief vormt een integraal onderdeel van het contract. Er worden geen aanvullende
eisen gesteld aan de zorgaanbieder om de verhoogde tarieven bij zorg in achterstandswijken te
declareren.
Voorkeursaanbieders
Voor kraamzorg werken wij sinds 2019 met voorkeursaanbieders. Een voorkeursaanbieder is een
kraamzorgaanbieder naar wie wij de verzekerden doorverwijzen op het moment dat zij kraamzorg
aanvragen. Het doorverwijzen naar de voorkeursaanbieder wordt uitgevoerd met inachtneming van de
keuzevrijheid van de verzekerden. Om in aanmerking te komen als voorkeursaanbieder voldoet u aan
alle bovengenoemde kwaliteitseisen. In de vragenlijst binnen VECOZO kunt u aangeven of u in aanmerking wilt komen om voorkeursaanbieder te worden. Wij zullen daarop contact met u opnemen om een
mogelijke samenwerking te verkennen.
Eerstelijns Geboortecentrum
In de overeenkomst eerstelijns geboortecentrum worden afspraken gemaakt over de bekostiging van
de verloskamer en de kraamzorg aan de zwangere.
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Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst voldoet het geboortecentrum aan de volgende
kwaliteitseisen:
• Een droge verbinding met een ziekenhuis;
• Samenwerkingsafspraken met betrokken partijen;
• De zwangere kan bij 2-3 centimeter ontsluiting terecht;
• Individuele begeleiding van de zwangere gedurende de bevalling;
• Zorgverleners hanteren het Landelijk indicatieprotocol Kraamzorg;
• Telefonisch bereikbaar.
Aanvullende eisen bij aanbod ligdagen (kraamzorg):
• Voor deze zorg gelden dezelfde eisen als in de overeenkomst kraamzorg worden gesteld.
Integrale geboortezorg

Caresq zal de ontwikkelingen rondom integrale geboortezorg volgen en waar mogelijk integrale
afspraken met regio’s maken. Hierin zullen wij aansluiten bij de afspraken die een regio met de
preferente zorgverzekeraar maakt. Wij volgen de afspraken in beginsel op inhoud en gaan samen met
u op zoek naar passende tarieven. Wel stellen wij een aantal randvoorwaarden:
• De aanbieders geboortezorg in de regio hebben zich georganiseerd in een nieuwe Integrale
Geboortezorg Organisatie (IGO);
• Alle partijen, te weten eerste- en tweedelijns verloskundigen, kraamzorg, gynaecologen en het
ziekenhuis, zijn in de IGO vertegenwoordigd;
• Budgetneutraliteit is uitgangspunt in de overgang naar integrale bekostiging.
Module integrale geboortezorg
Ook in 2020 zal het mogelijk blijven om afspraken te maken over de module ‘integrale geboortezorg’. U
zal deze afspraken in eerste instantie met uw preferente zorgverzekeraar maken. Caresq is bereid deze
afspraken over te nemen, onder de volgende voorwaarden:
• U heeft de modulegelden niet eerder ontvangen;
• Alle partijen zijn betrokken in de ontwikkeling richting Integrale Geboortezorg, te weten eerste- en
tweedelijns verloskundigen, kraamzorg, gynaecologen en het ziekenhuis. De aanvraag is door
minimaal één vertegenwoordiger van iedere partij ondertekend;
• De modulegelden worden voor maximaal een jaar toegekend;
• De modulegelden worden benut als ondersteuning bij de organisatorische en financiële uitdagingen
om te komen tot integrale (bekostiging van) geboortezorg;
• Het Verloskundig Samenwerkingsverband bevindt zich uiterlijk op 1 januari 2020 op niveau 3 of
hoger van de CPZ VSV-ladder;
• De partijen, en minimaal de deelnemende verloskundigen, hebben de aangeboden zorgovereenkomst getekend;
• Uit de aanvraag/begroting blijkt op welke wijze de toegekende gelden worden verdeeld over alle
deelnemende partijen;
• Een verloskundige kan slechts voor één Verloskundig Samenwerkingsverband een module aanvraag
indienen.
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Procedure voor inkoop (module) integrale geboortezorg 2020
• Tot uiterlijk 1 oktober 2019 kunt u zich melden bij zorginkoop@caresq.nl met het voornemen om in
2020 geboortezorg middels integrale bekostiging aan te bieden of met de aanvraag voor module
gelden. Met de aanmelding zendt u de beschrijving van de samenwerking binnen de integrale
geboortezorg organisatie, een overzicht van deelnemende partijen, de offerte en een inhoudelijk
plan mee.
• Op het moment dat de afspraak met uw preferente zorgverzekeraar rond is, start het inkoopproces
met Caresq.
• Wij streven ernaar de afspraken in 2019 af te ronden.
Naast de inkoop van de reguliere zorg staat Caresq ervoor open om afspraken te maken over
innovatieve initiatieven, zolang dit volgens de Zorgverzekeringswet mogelijk is en bijdraagt aan
kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. U kunt uw plannen per e-mail met ons delen via:
zorginkoop@caresq.nl. Bij voldoende raakvlakken gaan wij graag een verkennend gesprek met u aan.

3 Toegankelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat de toegankelijkheid van geboortezorg voor onze verzekerden is
geborgd. Wij streven dan ook naar een brede contractering onder zorgaanbieders die aan de gestelde
voorwaarden voor kwaliteit voldoen om zo voldoende keuze aan onze verzekerden te bieden. In het
kwaliteitsbeleid stellen wij voorwaarden aan de toegankelijkheid van zorg binnen uw praktijk gericht
op de inrichting, de bereikbaarheid en de tijdigheid van zorgverlening.

4 Betaalbaarheid
Om de zorg betaalbaar te houden, is het van belang dat de geleverde zorg doelmatige zorg is. Dit houdt
onder andere in dat de geleverde zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die gelden binnen de beroepsgroep. Daarnaast moet er sprake zijn van gepast gebruik van zorg. Onze verzekerden worden zo licht
als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk geholpen.
In de geboortezorg vinden veel overdrachtsmomenten tussen verschillende zorgaanbieders plaats. Wij
verwachten van u dat de zorg aan de zwangere desondanks zo continu mogelijk verloopt. Daarnaast
worden de consequenties op het gebied van vergoedingen in kaart gebracht. Wij verwachten dat u
maatregelen treft om dubbele bekostiging tegen te gaan.
Om te waarborgen dat de door ons betaalde zorg ook doelmatige zorg betreft, toetsen wij de
declaraties door middel van data- en risicoanalyses. Op het moment dat er bij het toetsen afwijkingen worden geconstateerd, zullen wij waar nodig het gesprek met u aangaan. Daarnaast worden alle
signalen die wij ontvangen ten aanzien van misbruik, oneigenlijk en ongepast gebruik onderzocht.
Indien noodzakelijk treffen wij hierop passende maatregelen.
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5 Inkoopprocedure
Wij beperken de administratieve lasten rondom de contractering. Zo laten wij het proces zo soepel
mogelijk verlopen door u een passend aanbod te doen dat recht doet aan de zorg die u biedt en
bijdraagt aan de gezamenlijke opdracht om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Wij zullen alle
aanbieders met de juiste Vektis registratie en VECOZO certificaten aanschrijven. Onder de voorwaarden
dat zij in Nederland zijn gevestigd en elektronisch kunnen declareren via VECOZO.
• Kraamzorg:
Alle instellingen die in Vektis geregistreerd staan als kraamzorgaanbieder (AGB-code 33),
geregistreerd staan bij BO Geboortezorg en meerdere kraamverzorgenden in dienst hebben worden
aangeschreven.
• Verloskunde en prenatale screening:
Alle praktijken die in Vektis geregistreerd staan als verloskundige praktijk (AGB-code 08) of als
echopraktijk zijn opgenomen ontvangen een aanbod.
• Mocht u geen aanbod van ons hebben ontvangen, maar bent u toch geïnteresseerd in een
overeenkomst geboortezorg, dan kunt u contact met ons opnemen via het aanvraagformulier op
www.caresq.nl. Wij zullen uw aanvraag op dat moment beoordelen en u waar nodig om aanvullende
documentatie vragen.
VECOZO inkoopportaal
Vanaf medio augustus zullen wij u een contractaanbod via het zorginkoopportaal van VECOZO doen.
U ontvangt een e-mail met een link die u rechtstreeks naar de overeenkomst doorverwijst. Voor alle
zorgsoorten binnen geboortezorg wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst. U ontvangt dan een link
naar deze vragenlijst.
Na digitale ondertekening van de overeenkomst zijn onze afspraken volledig afgewikkeld en zal u
worden opgenomen in onze zorgzoeker.
Om de procedure binnen VECOZO te kunnen doorlopen, heeft u autorisatie voor de contracteermodule
nodig. Voor kraamzorg en verloskunde is ook autorisatie voor de uitvraagmodule vereist.
Niet gecontracteerde aanbieders
Mocht u ervoor kiezen geen overeenkomst met Caresq te sluiten, dan zijn de polisvoorwaarden van
toepassing voor de vergoeding geboortezorg aan onze verzekerden. Dit betekent dat de vergoeding
van de geleverde zorg lager zal zijn. U wordt dan niet in de zorgzoeker genoemd als gecontracteerde
aanbieder.
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6. Planning en bereikbaarheid

In onderstaand schema ziet u waar u met uw vragen terecht kunt.
Onderwerp

Bereikbaarheid

Vragen over zorginkoop

zorginkoop@caresq.nl

Aanvragen overeenkomst

www.caresq.nl

Vragen over declaraties

zorgverleners@caresco.nl
zorgverlenersloket@aevitae.com

Vermeld bij het versturen van uw e-mail in het onderwerp duidelijk uw AGB-code en zorgsoort.
De komende periode zal het inkoopbeleid 2020 verder uitgewerkt worden. Wij hanteren de volgende
planning voor de inkoop:
Onderwerp

Datum

Aanbieding overeenkomst via VECOZO

Vanaf medio augustus 2019

Uiterste tekendatum overeenkomst

1 november 2019

Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders
op zorgzoeker en website

Medio november 2019

Inkoopbeleid Geboortezorg 2020

8/8

