Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2023 CZ groep
Door het invullen van dit format geeft u aan in aanmerking te willen komen voor de inkoop van integrale
geboortezorg in 2023. U verklaart hiermee op de hoogte te zijn van het inkoopbeleid integrale geboortezorg
zoals gepubliceerd in ons zorginkoopbeleid 2023
Wij verzoeken u dit format uiterlijk op 15 juni 2022 volledig ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren.
Uiterlijk 1 augustus 2022 ontvangt u van ons een reactie op het ingediende format. Bij goedkeuring starten
de onderhandelingen daarna.
Op 1 november 2022 dient er overeenstemming over 2023 bereikt te zijn.

Algemene gegevens
Naam en functie aanvrager
Naam (toekomstige) integrale
geboortezorgorganisatie1
KvK nummer geboortezorgorganisatie (indien bekend)
AGB-code geboortezorgorganisatie (indien bekend)
Correspondentieadres geboortezorgorganisatie

Naam contactpersoon
Emailadres contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon

1. De aanvrager(s) verklaren namens de integrale geboortezorgorganisatie (i.o.), hierna te
noemen IGO, op 1 januari 2023 te voldoen aan alle eisen met betrekking tot Organisatie,
Kwaliteit van Zorg, Doelmatigheid en Toegankelijkheid zoals deze op pagina 7 en 8 van het
zorginkoopbeleid zijn weergegeven.
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Onder een integrale geboortezorgorganisatie verstaat CZ groep 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 kortweg ‘de IGO’ genoemd.

Organisatie
Indien u voorziet dat de organisatie op uiterlijk 1 november 2022 niet aan één of meer van de vermelde
organisatorische voorwaarden voldoet, kunt u hieronder aangeven waarom niet en op welke termijn de
organisatie wel aan de voorwaarde(n) voldoet.

Kwaliteit
Indien u voorziet dat de organisatie op uiterlijk 1 november 2022 niet aan één of meer van de vermelde
kwaliteitseisen voldoet, kunt u hieronder aangeven waarom niet en op welke termijn de organisatie wel aan
de voorwaarde(n) voldoet.

Doelmatigheid
Indien u voorziet dat de organisatie op uiterlijk 1 november 2022 niet aan één of meer van de vermelde
eisen met betrekking tot doelmatigheid voldoet, kunt u hieronder aangeven waarom niet en op welke termijn
de organisatie wel aan de voorwaarde(n) voldoet.

Toegankelijkheid
Indien u voorziet dat de organisatie op uiterlijk 1 november 2022 niet aan één of meer van de vermelde
eisen met betrekking tot toegankelijkheid voldoet, kunt u hieronder aangeven waarom niet en op welke
termijn de organisatie wel aan de voorwaarde(n) voldoet.

2. De geboortezorgorganisatie levert onderstaande documenten 2 aan bij dit format:
• Actueel projectplan, inclusief duidelijk uitgewerkt tijdspad, toelichting op de gekozen
organisatievorm en organogram
• Inschrijving KvK van de geboortezorgorganisatie (indien bekend).
• Toelating WTZa van de geboortezorgorganisatie (indien wettelijk benodigd).
• Bijlage 1. Overzicht van alle deelnemende organisaties.
• Bijlage 2. Offerteformat.
• Bijlage 3. KvK uittreksel UBO register (indien van toepassing)

3. De bestuurder(s) van de IGO, dan wel de gemachtigde(n) namens de IGO, verklaart/verklaren
bevoegd te zijn de partijen, zoals genoemd op bijlage 1, te vertegenwoordigen en dit gehele
format naar waarheid te hebben ingevuld.
Naam bestuurder/gemachtigde
Datum
Handtekening
bestuurder/gemachtigde
Naam bestuurder/gemachtigde
Datum
Handtekening
bestuurder/gemachtigde
Naam bestuurder/gemachtigde
Datum
Handtekening
bestuurder/gemachtigde
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In geval van onduidelijkheid zal CZ groep onderliggende stukken op de documenten opvragen.

Bijlage 1: Overzicht van alle deelnemers aan de IGO
Vul onderstaande tabellen in met de namen en AGB-codes van alle afzonderlijke zorgaanbieders 3 die
onderdeel uit gaan maken van of in onderaannemerschap zorg gaan leveren namens de IGO (ziekenhuis
(gynaecologen), verloskundigen, kraamzorgorganisaties, echoscopiecentra, geboortecentra en eventuele
overige).

Ziekenhuis
Naam Ziekenhuis

1e lijns verloskundigen
Naam verloskundige

3

Naam en functie bestuurder ziekenhuis

Individuele AGBcode

Praktijknaam

Praktijk AGB-code

Indien de ruimte ontoereikend is, s.v.p. een extra blad toevoegen zodat CZ groep over een complete lijst van deelnemers beschikt.

Kraamzorgorganisaties
Kraamzorgorganisatie

AGB-code

KvK-nummer

Echoscopiecentra, geboortecentra, verloskundig actieve huisartsen en eventuele overige
zorgaanbieders/-verleners
Echoscopiecentra, geboortecentra,
AGB-code
KvK-nummer (indien van
verloskundig actieve huisartsen en
toepassing)
eventuele overige zorgaanbieders/verleners

Bijlage 2: Offerteformat integrale geboortezorg 2023

1. In onderstaande tabel kunt u per (deel)prestatie uw voorstel voor een integraal tarief invullen en het
verwachte aantal cliënten van CZ, Nationale Nederlanden en OHRA4. Onder de tabel is ruimte om uw
voorstel en de onderliggende berekeningen toe te lichten. We vragen u ook om uw doelstellingen voor 2023
en verder op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid weer te geven. De doelstellingen die we uiteindelijk
samen vaststellen zullen onderdeel zijn van de overeenkomst integrale geboortezorg.
In juni is de beleidsregel Integrale geboortezorg 2023 waarschijnlijk nog niet vastgesteld 5. Hanteert u dan bij
het berekenen van de tarieven de definities en prestatiebeschrijvingen uit de huidige beleidsregel en
tariefbeschikking Integrale geboortezorg van de NZa. Hierin is opgenomen uit welke zorg de prestaties zijn
opgebouwd (voorbeeld: de prestatie ‘geboortezorg prenataal complex’ mag enkel worden gedeclareerd bij
meer dan vijf verpleegdagen klinische opname en/of bij het aanbrengen van een cerclage. In dat geval
worden alle kosten voor prenatale zorg voor deze cliënt meegenomen in de betreffende prestatie. Is er
geen sprake van meer dan 5 opnamedagen en/of een cerclage? Dan vallen de kosten voor prenatale zorg
onder de prestatie ‘geboortezorg prenataal’, etc.).
In de kosten neemt u enkel de basisverzekerde zorg mee, inclusief de wettelijke eigen bijdrage op de
poliklinische bevalling en op kraamzorg. Zorg die uit de aanvullende verzekeringen wordt vergoed, wordt
niet meegenomen.
Let op: de deelprestaties integrale geboortezorg worden voor organisaties die in 2023 starten alleen
gedeclareerd voor verzekerden die vanaf 1 januari 2023 in zorg komen vanwege hun zwangerschap en dan
hun allereerste consult/bezoek hebben bij de integrale geboortezorgorganisatie. Kosten voor verzekerden
die voor dezelfde zwangerschap al in 2022 geboortezorg hebben ontvangen (ongeacht van welke
zorgverlener en in welke fase (prenataal/nataal/postnataal), worden nog op de ‘oude’ manier gedeclareerd.
Deze kosten worden dus niet meegenomen in de berekening van de integrale tarieven. 6
Fase

Voorstel integraal
tarief 2023 per
CZ/Nationale
Nederlanden/OHRA
cliënt

Deelprestaties
(per fase kan maar één prestatie gedeclareerd worden,
behalve bij postnatale zorg vanwege kraamzorg)

prenataal

Begeleiding eindigend voor 16 weken
zwangerschap inclusief nazorg
Geboortezorg prenataal
Geboortezorg prenataal complex

Geboortezorg nataal
nataal

postnataal

Geboortezorg nataal intramuraal op eigen
verzoek, inclusief eigen bijdrage
Geboortezorg nataal complex

Geboortezorg postnataal
Geboortezorg postnataal complex
Kraamzorg postnataal per uur, inclusief eigen
bijdrage

Verwachte aantal
CZ/Nationale
Nederlanden/OHRA
cliënten 2023

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Overal waar in dit document verder ‘CZ’ staat, bedoelen we CZ/Nationale Nederlanden/OHRA.
Indien dit wel het geval is, ga dan uit van de “nieuwe” beleidsregel die in 2023 geldt.
6 Deze declaratiewijze staat momenteel nog ter discussie. Als uw IGO graag vanaf start deelfase in 2023 wenst te declareren, geeft u
dit dan duidelijk aan.
4
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2 . Geef hieronder een uitgebreide toelichting op- en onderbouwing van de door u berekende tarieven.
Welke uitgangspunten hebt u gehanteerd en welke onderliggende berekeningen hebt u uitgevoerd? U kunt
deze informatie ook in een separate bijlage meesturen.

3. Om de integrale geboortezorg in te kunnen kopen moeten de kosten voor obstetrie, voor zover onderdeel
van integrale geboortezorg, structureel worden geschoond uit het budget voor medisch specialistische zorg.
Wij gaan ervan uit dat hierover overeenstemming is tussen het ziekenhuis en de integrale
geboortezorgorganisatie. Geeft u hieronder aan wat de hoogte van het overeengekomen
schoningscomponent7 is.

Aanvullende informatie
4. Hoeveel cliënten (totaal aantal) verwacht u in 2023?

5. Welk percentage van het totaal aantal cliënten van de integrale geboortezorgorganisatie betreft cliënten
van CZ, Nationale Nederlanden of OHRA?

7

Tussen het ziekenhuis en de IGO bestaat overeenstemming over het CZ-aandeel in de totale omvang van de medischspecialistische kosten die deel moeten gaan uitmaken van het tarief integrale geboortezorg, en tevens stemt het ziekenhuis er
schriftelijk mee in dat dit bedrag structureel wordt geschoond uit de afspraken medisch-specialistische zorg die het ziekenhuis en CZ
groep met elkaar maken.

6. Verwacht u de komende jaren een toe- of afname van het aantal cliënten? Zo ja, hoeveel en wat is daarvan
de reden?

7. Welke aangesloten verloskundige praktijken gaan niet voor 100% van hun cliënten, voor zover het leveren
van basisverzekerde geboortezorg betreft, mee in de integrale geboortezorgorganisatie, bijvoorbeeld omdat
zij met twee VSV’s samenwerken? U kunt dit invullen in onderstaande tabel. Indien de tabel niet toereikend
is, voegt u dan een aparte bijlage toe.
Naam praktijk

AGB-code praktijk

Verwacht
aantal
cliënten in
2023

% geen integrale
zorg

Reden

Voorstel individuele afspraken
CZ groep wil bij haar zorginkoop steeds meer letten op de ‘waarde’ van de zorg voor de cliënt. De waarde is
het hoogst als er een optimale verhouding is tussen kwaliteit en prijs.
Met integrale geboortezorgorganisaties stellen we individuele prestatieafspraken vast. De voortgang en de
resultaten zullen periodiek onderwerp van gesprek zijn tussen CZ groep en de integrale
geboortezorgorganisatie.
8. Welke meetbare resultaten op het gebied van kwaliteitsverbetering van de zorg, doelmatige inzet van
zorg en/of efficiëntere bedrijfsvoering8 streeft u de komende jaren na? Geeft u hierna zowel doelstellingen
voor de korte als voor de langere termijn weer (in totaal maximaal 10). Graag SMART formuleren.

8

CZ groep gaat ervan uit dat de samenwerking op termijn leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering. Denk daarbij aan het realiseren van één

loket, één intake, gezamenlijke organisatie van waarneming en achterwacht, locatiemanagement/centralisaties etc.

Doelstellingen 2023
Kwaliteitswinsten

Doelmatigere
inzet van zorg

Efficiëntere
bedrijfsvoering

Doelstellingen komende 5 jaar
Kwaliteitswinsten

Doelmatigere
inzet van zorg

Efficiëntere
bedrijfsvoering

U kunt dit formulier ingevuld opsturen naar:
rz.geboortezorg@cz.nl
Of naar:
CZ groep, t.a.v. afd. Relatiebeheer Zorgverleners (RZ),
Postbus 5130
5004 EC TILBURG

