
Zorgverlening geboortezorg tijdens coronacrisis 

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Ook in geboortezorgverlening vraagt 
dit om een andere manier van zorgverlening en moeten professionals alle zeilen bijzetten. 
Zorgverzekeraars hebben waardering voor de inzet van geboortezorgverleners en proberen hen waar 
mogelijk te ondersteunen om veilige zorg aan verzekerden te kunnen blijven bieden. Daarnaast willen 
geboortezorgverleners hun aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het 
coronavirus zich beperkt en dat zij hun werk veilig kunnen doen. We begrijpen dat er veel onzekerheid 
en onduidelijkheid heerst. Als zorgverzekeraar ontvangen we de nodige vragen vanuit de sector. We 
proberen vanuit Zorgverzekeraars Nederland (ZN) daarin zoveel mogelijk één lijn te trekken, zodat er 
geen onnodige administratieve processen voor zorgaanbieders plaats hoeven te vinden. We 
adviseren de zorgaanbieders in de geboortezorg daarnaast de websites van hun eigen 
beroepsverenigingen, KNOV en BO-geboortezorg in de gaten te houden. Er is regelmatig contact 
tussen deze beroepsverenigingen en ZN.  
In principe gelden onderstaande zaken vooralsnog tot en met het eerste kwartaal van 2021.  
 
De veelvoorkomende vragen hebben we hieronder uiteen gezet. Deze vragen en antwoorden worden 
zo veel mogelijk actueel gehouden.  
 
ALGEMEEN 
 

Hoe zit het met het verstrekken van extra werkkleding en beschermingsmiddelen? 

Het verstrekken van werkkleding  is een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Extra 

persoonlijke beschermingsmiddelen gaat via het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ). 

 

Er is op dit moment een (dreigend) te kort aan beschermingsmiddelen, hoe kunnen 

zorgverleners zeker zijn van voldoende beschermingsmiddelen? 

Hierbij wordt geadviseerd contact op te nemen met het ROAZ. 

 
 
KRAAMZORG 
 
Er zijn minder thuisbevallingen, minder partusassistentie en direct minder inkomsten. Hoe zit dit 
precies? 
Dit moet zich nog gaan uitwijzen. Het kan namelijk ook wel andersom zijn, dat er juist meer 
thuisbevallingen gaan komen. Dit ligt ook aan houding van de verzekerde en hoe het ziekenhuis inzake 
poliklinische bevallingen zich gaan organiseren. 
 

Is meerdere zorgen op één dag, in verband met besmettingsgevaar, het maximum? 

Bij situaties waar er géén verdenking is op het coronavirus is, is het niet duidelijk waarom meerdere 

zorgen op een dag niet mogelijk zijn. Zorgverzekeraars hebben Bo Geboortezorg gevraagd om een 

duidelijk protocol, in welke situaties dit niet zou kunnen. 

 

Hoe zit het met extra investeringskosten in verband met het mogelijk maken van thuiswerken 

en extra overleg met ketenpartners? 

Het coronavirus kan geen aanleiding zijn voor een volledige herinrichting van de ICT, wel kan 

beeldbellen aanleiding zijn tot het versneld aangaan van een aantal investeringen. Het advies is om 

alle investeringen goed te gaan registeren en bij te houden in hoeverre deze gerelateerd zijn aan de 

huidige coronamaatregelen.  

 

Er is op dit moment een (dreigend) gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Hoe 

kunnen de kraamzorgorganisaties zeker zijn van voldoende persoonlijke 

beschermingsmiddelen?  

Voor vragen met betrekking tot capaciteit of de beschikbaarheid van hulpmiddelen, materialen of 

faciliteiten verwijzen we u graag door naar uw eigen vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg 

Acute Zorg (ROAZ). Daar kunt u ook terecht voor al uw zorginhoudelijke en organisatorische vragen. 

 

 



Mogen kraamverzorgenden zorg weigeren, indien er geen persoonlijke beschermingsmiddelen 

zijn en de bevallen vrouw gediagnostiseerd is met Corona, of er een verdenking is op Corona 

en de testresultaten nog niet terug zijn?  

Vraag om advies vanuit BO Geboortezorg. Tevens contact met het ROAZ op te nemen, indien er geen 

persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn.  

 

Mogen de kraamzorgorganisaties een thuisintake declareren, als zij niet fysiek op huisbezoek 

gaan, maar bijvoorbeeld via beeldbellen de intake doen?  

De cliënt kan dan digitaal haar thuissituatie delen met de kraamzorgaanbieder. Deze intake is 

inhoudelijk hetzelfde als een thuisintake. Verzekeraars zijn het ermee eens om deze intake tegen het 

tarief intake thuis te honoreren. Let op: het beeldbellen moet wel middels een beveiligde omgeving. 

De NZa heeft akkoord gegeven om de thuisintakes op deze manier te doen. 

 

Hoe zit het met het testen op het coronavirus? Wat als ik verschijnselen krijg? 

Het advies is de richtlijnen van de GGD en het RIVM te volgen. Verder heeft BO Geboortezorg een  

continuïteitsplan hierover opgesteld. 

 

Mogen kraamverzorgenden in opleiding (alleen) ingezet worden?  

Dit vraagstuk kan worden voorgelegd aan Bo Geboortezorg. Indien Bo Geboortezorg dit onder 

bepaalde voorwaarden toestaat en de kwaliteit van zorg gewaarborgd kan worden, zijn de 

zorgverzekeraars het hiermee eens.  

 

Hoe zit het met het intrekken van verlofdagen?  

In principe is dit eigen bedrijfsvoering, zorgverzekeraars hebben Bo Geboortezorg gevraagd hier naar 

te kijken en een standpunt over in te nemen. 

 

 

Kan babybalance worden aangeboden als aanvulling op de minder geleverde uren?  

In principe kan Babybalance worden ingezet voor instructie en voorlichting. Babybalance is echter nog 

geen verzekerde (Zvw) zorg, maar loopt als experiment via de beleidsregel innovatie. CZ heeft deze 

zorg nog niet ingekocht bij Babybalance, maar vindt dat kraamzorgorganisaties ten tijde van Corona 

zelf kunnen besluiten Babybalance filmpjes in te zetten voor instructie en voorlichtingsdoeleinden. 

Kraamzorgorganisaties die dit willen doen, geven we de mogelijkheid tot onderlinge verrekening 

tussen Babybalance en kraamzorgaanbieders. Voor de inzet van Babybalance mag dan maximaal 

één uur kraamzorg bij CZ gedeclareerd worden.  

 

Mag zorg op afstand gedeclareerd worden als kraamzorguur in geval van corona bij cliënt of 

kraamverzorgende of wanneer er onvoldoende beschermende kleding beschikbaar is? 

Kraamzorg zonder fysieke aanwezigheid in het gezin is niet mogelijk. Een aantal 

kraamzorgorganisaties heeft voorstellen ingediend om een deel van het contact te vervangen door 

zorg op afstand. Het aantal uren dat een kraamverzorgende in het gezin aanwezig is kan daarmee 

beperkt worden. Hieronder volgen de voorwaarden voor zorg op afstand. 

 
Een-op-een contact via beeldbellen tussen de kraamvrouw en de kraamverzorgende kan tijdelijk als 
coronamaatregel worden ingezet onder de voorwaarde dat:  

• Er gebruik gemaakt wordt van een beveiligde beeldverbinding; 

• Tijd en inhoud van het beeldbelcontact wordt vastgelegd in het dossier;    

• Er moet – naast het beeldbellen – minimaal 24 uur fysieke kraamzorg worden geleverd. 
 
Het beeldbelcontact kan als kraamzorg per uur worden gedeclareerd.  
 
Het aanbieden van instructie en voorlichting via video’s of een app kan ook worden ingezet als 
coronamaatregel onder de voorwaarde dat: 

• de getoonde instructies en voorlichting voldoet aan de richtlijnen van het KCKZ; 

https://www.zorgvannu.nl/blogs/8-voorbeelden-van-beeldbellen-tijdens-de-coronacrisis


• de video’s worden ingezet als ondersteuning bij de instructie en voorlichting door kraamzorg. 
De kraamverzorgende checkt of de inhoud wordt begrepen en kan worden opgevolgd. Dit 
wordt bijgehouden in het dossier.  

 
Er mag via filmpjes voorlichting gegeven worden, dit mag maximaal als één uur kraamzorg 
gedeclareerd worden. 
 

EERSTELIJNS VERLOSKUNDE 
 
De prenatale screening counseling (code 1610) vindt op dit moment in verband met de COVID 
telefonisch plaats, mogen wij hiervoor wel dezelfde declaratie indienen?  
Wanneer de telefonische counseling inhoudelijk niet afwijkt van de fysieke prenatale screening 
counseling dan mag ten tijde van de Coronacrisis de declaratie alsnog worden ingediend. De voorkeur 
gaat uit naar een beeldbel consult via de beveiligde opties. Op deze website staan enkele 
voorbeelden van beveiligde beeldbel opties. Net als in een normale situatie kan alleen vergoeding 
plaatsvinden indien verzekerde daarvoor een aanvullende verzekering heeft afgesloten. 
 
In verband met het COVID gaan wij meer groeiecho’s maken, mogen wij deze allen declareren? 

De KNOV, NVOG, NVK en het RIVM tezamen besloten de richtlijn van de RCOG te volgen. Hierin 

staat benoemd of en wanneer er een indicatie is voor een extra groeiecho. Indien die indicatie er is, 
zal een declaratie goedgekeurd worden.  

 

Wanneer mijn cliënt niet meer thuis kan bevallen vanwege de capaciteitsproblemen in de 

eerstelijn en de partussen gecentreerd worden, wat gebeurt er dan met de WEB van een 

poliklinische partus? 

In het verleden heeft de NZa aangegeven dat de zorgactiviteiten 190047 en 190048 de formulering 

verplichte poliklinische partus zonder medische indicatie bevatten. Het verplichte karakter zit hem dan 

in het feit dat de ‘’thuis’’ situatie waarin de partus plaats zou vinden niet veilig is voor moeder, kind of 

zorgverleners. Als de verantwoordelijke verloskundige (of de huisarts) heeft aangegeven de bevalling 

in het ziekenhuis (of geboortecentrum) te willen laten plaatsvinden om eventuele risico’s te vermijden, 

dan hoeft de cliënt geen WEB te betalen. 

 

Onze regio is zwaar getroffen door Corona waardoor we de geboortezorg niet als normaal 

kunnen continueren. Verloskundigen zijn ziek en/of de poliklinische bevalling is niet meer 

mogelijk en/of de ambulances zijn nauwelijks/beperkt beschikbaar. Hoe kunnen we hier als 

eerstelijns verloskundigen mee omgaan? 

Bespreek de problemen binnen het VSV en het ROAZ. Er zijn regionaal verschillende oplossingen 
denkbaar. Zodra er een plan ligt dat door deze partijen onderschreven wordt, neem dan contact op 
met de primaire zorgverzekeraar om het te bespreken.  
 

OVERIGE GEBOORTEZORG 

Ik geef nu online een zwangerschapscursus, kan de verzekerde nog aanspraak maken op haar 

vergoeding voor de cursus nu deze niet fysiek plaatsvindt? 

Wanneer de digitale zwangerschapscursus qua inhoud niet afwijkt van de fysieke 

zwangerschapscursus, mag deze alsnog gedeclareerd worden. Wel dient rekening gehouden te 

worden met beeldbellen via een beveiligde omgeving. Op deze website kunt u voorbeelden vinden 

van beveiligde beeldbel opties.  
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