Financiële analyses integrale
geboortezorg: de effecten van
integrale financiering in beeld
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Ook helpen we om inzicht te krijgen
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U krijgt antwoorden op vragen als:

HUIDIGE BEKOSTIGING
Hoe zien de opbrengsten er momenteel uit, hoe zijn die verdeeld, welke en
hoeveel zorgprestaties brengen we nu in rekening bij de verschillende zorgverzekeraars?

VERTALING NAAR DE NIEUWE ZORGPRESTATIES
Welke en hoeveel van de nieuwe zorgprestaties brengen we straks in rekening
per verzekeraar? Wat is de hoogte van de nieuwe integrale tarieven per verzekeraar?

PROFIELEN PER INTEGRALE ZORGPRESTATIE
Hoe ziet een integrale prestatie er uit, welke activiteiten worden geleverd en hoe
vaak komen die voor?

INTERNE VERDELING
Wat is de bijdrage van elke betrokken organisatie per integrale prestatie en hoe
kunnen wij afspraken maken over de onderlinge verdeling?
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WAT LEVEREN DE ANALYSES CONCREET OP

• Duidelijke gezamenlijke afspraken over de berekening van de hoogte van de integrale
tarieven en de verdeling van de opbrengsten, gebaseerd op door het VSV/de ketenpartners
gedragen keuzes
• Inzicht in de huidige verdeling van de financiën
• Inzicht in de financiële consequenties indien de regio integrale bekostiging wil realiseren
• Een goede, heldere basis voor afspraken over integrale contractering met de
zorgverzekeraars
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Anneke Dantuma: telefoonnummer 06-51241394 of mailadres A.dantuma@stbn.nl
Carlijn Nobels: telefoonnummer 06-51327051 of mailadres C.nobels@stbn.nl

