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Wie is STBN?
Landelijke organisatie voor:

– Innovaties Geboortezorg

– Advisering integrale geboortezorg – VSV’s als opdrachtgever
• Samenwerking
• Zorginhoud
• Gezamenlijke organisatie
• Integrale financiering

– Facilitering 
• Geboortecentra (bevalcentra): advies, facilitering en tijdelijke exploitatie
• Echocentra - idem
• Bedrijfsvoering Geboortezorg-Organisaties



Waar gaan we het over hebben?

1. Waarom de stap naar integrale bekostiging?
2. Hoe is de stap naar integrale bekostiging gezet? Hoe kom je 

tot integrale tarieven en de verdeling daarvan?
3. Resultaat
4. Wat zijn de lessons learned?



Dromen!
Met bekostiging is alles mogelijk….
Als je maar droomt
Als je maar wilt
Als je weet wat je wilt

En als je het samen wilt!
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Visie Samenwerkingsverband
Partners in de geboortezorgketen in de regio Deventer e.o.1 
willen zo goed mogelijk zorg verlenen aan (aanstaande) moeder, 
partner en kind. Kwalitatief goede zorg wordt in samenhang en 
in de volle breedte aangeboden. De zorg is passend en tijdig en 
vindt waar mogelijk plaats binnen de eerstelijn en binnen de 
tweedelijn waar nodig. 
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Wie?
• De Coöperatie Verloskundigen Deventer (aangesloten 

praktijken zijn Anno Verloskundigenpraktijk Deventer, 
Verloskundigenpraktijk De Kuip, Praktijk voor verloskunde De 
Eiber en, Praktijk voor verloskunde Baren&Zo)

• Naviva kraamzorg en BTK kraamzorg
• De Vrijgevestigde Specialisten Deventer (VSD)
• Het Deventer Ziekenhuis
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Het fundament en de muren staan
Er is al veel bereikt…
 Alle intakes naar 1e lijn, wekelijks overleg met verloskundigen en 

gynaecologen over beleid.
 Zwangere blijft langer onder begeleiding van verloskundige bij 

langdurig gebroken vliezen, serotiniteit, diabetes gravidarium, 
foetale groeirestrictie

 Zwangeren met verhoogd risico op vroeggeboorte consultatie 
gynaecoloog

 Kraamverzorgende verleent PA bij poliklinische partus ipv
verpleegkundige

 Warme overdracht van ziekenhuis aan kraamzorg  
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We willen verder….
- VSV Salland heeft stappen gezet om integrale geboortezorg 

vorm te geven conform de gezamenlijke visie en te denken 
over de grenzen van de huidige financiering heen.

- Daar willen we mee doorgaan, mits de financiën ook kunnen 
mee schuiven (als middel om de visie te realiseren). 
Zorgpaden kunnen aangepast worden op basis van wat wij het 
beste vinden voor de zwangere ipv waarvoor wordt betaald. 

- Integrale contractering maakt het mogelijk dat we zelf met 
taken en financieen kunnen schuiven.  

- Een team, 1 gezamenlijk gezicht zowel naar zwangeren als 
naar zorgverzekeraars
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Huidige bekostiging, de schotten
• Kraamzorg , maximum NzA tarieven, contract zkv

- ‘per uur Kraamzorg’ en ‘per uur partusassistentie ‘
- nevenprestaties: inschrijving, intake bij cliënt thuis, intake

• Ziekenhuis, plafondafspraken, contract zkv
- DOT’s en aanvullende prijsafspraken

• Verloskundigen, maximum NzA tarieven, contract zkv
- aantal basis verloskundige trajectprestaties 
- volledige prenatale verloskundige zorg, volledige natale verloskundige zorg, volledige post-natale verloskundige zorg 

en volledige verloskundige zorg 

- aantal losse verrichtingen worden gedeclareerd zoals een echo of prenatale screening. Vrijwel 
alle praktijken aangesloten bij VIDA voeren echo’s uit. 

• Gynaecologen , contract met ziekenhuis
- Spreken samen met MSB met ziekenhuis vergoeding af.
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Bekostiging

Integrale geboortezorg kan op drie manieren worden bekostigd

• Integrale bekostiging via beleidsregel Integrale geboortezorg
• Experiment via beleidsregel Innovatie (kan alleen als het niet 

gaat om de prestaties die al in de bestaande beleidsregels 
zitten 

• Huidige monodisciplinaire bekostiging: onderlinge verrekening
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Wat is integrale bekostiging via 
beleidsregel?• Het integrale tarief wordt vastgelegd in het contract tussen 

een integrale geboortezorg organisatie (IGO) en een 
zorgverzekeraar. 

• In het tarief wordt onderscheid gemaakt tussen de fasen van 
de zwangerschap (prenatale, natale en postnatale fase) en 
tussen reguliere en complexe zwangerschappen. 

• Binnen de IGO worden afspraken gemaakt tussen individuele 
aanbieders over de inrichting en organisatie van de 
geboortezorg, implementatie van de Zorgstandaard integrale 
geboortezorg en kosten
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Integrale prestaties (NZa)

Prenatale fase

1. Begeleiding zwangere 
vrouw eindigen vóór 16 

weken incl. nazorg

2. Geboortezorg Prenataal
(>16 weken)

3. Geboortezorg prenataal 
complex

4. Geboortezorg nataal

5. Geboortezorg nataal 
intramuraal op eigen 

verzoek

6. Geboortezorg nataal 
complex

7.Geboortezorg postnataal

8. Geboortezorg postnataal 
complex

9. Kraamzorg postnataal 
per uur

Natale fase Postnatale fase

Zie voor de omschrijving van de integrale prestaties bijlage I



Zorgverleners X
Zorgverleners X

Zorgverleners X
Zorgverleners X

Zorgverleners X
Zorgverleners X

Zorgverzekeraars

Geboortezorgorganisatie

Verloskundigen-
praktijken

Kraamzorg-
organisaties

Deventer 
Ziekenhuis

Contract

Verdeling 
opbrengsten

Zorgverleners X
Zorgverleners X

VSD
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Gereedschap
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 Visie en wil
 Plan: Werk met duidelijke doelen en mijlpalen
 Belangen en zorgen delen
 Randvoorwaarden
 Goede beeldvorming voor alle betrokkenen
 Gelijkwaardigheid
 Transparant en zorgvuldig besluitvormingsproces
 Betrek de eindbeslissers (wie zetten de handtekening)
 Informeren, betrekken, informeren betrekken 100x, planmatige aanpak
 Onafhankelijke projectleiding

Proces-Proces-Proces-Proces-Proces-Proces-Proces-Proces

Vertrouwen



Aan de slag!
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TARIEF EN VERDELING 



Tarief
Op basis van:
- 9 integrale prestaties 
- vrije tarieven

Hoe komen we tot integrale tarieven? 
Twee hoofdvormen:
- Totaal van historische prestaties en/of omzet
- Kostprijzen 
Aandachtspunten:

- Transitiekosten, kosten van Governance- en overhead, kwaliteitsborging integrale geboortezorg en ICT/EPD. 
- Onderhandelingsproces verzekeraars: budgetair neutrale overgang ivm vastgesteld macrokader geboortezorg door de 

Minister



Berekenen gemiddelde prijs prestatie
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Prestaties 
VK

Presta
ties DZ

Prestati
es KZ

Deze beslisboom is gebaseerd op de zogenaamde ‘kruisjestabel’ 
van de NZa waarin de combinaties van oude en nieuwe 

prestaties staan vermeld.



Verdeling

We zien drie hoofdvormen:
- Historische prestaties/omzet
- Kostprijzen
- % van omzet of per integraal 

tarief

Hoe komen we tot goede ‘interne’ verdeling van onze opbrengsten?
Drie hoofdvormen:
- Historische prestaties/omzet
- Kostprijzen  en zorgpaden
- % van omzet per integrale prestatie
Aandachtspunten:
- Nieuw voor en daardoor zorgen bij de achterbannen; het raakt mijn portemonnee! Vraagt vertrouwen in elkaar en goede 

afspraken
- Transitiekosten, kosten van Governance- en overhead, kwaliteitsborging integrale geboortezorg en ICT/EPD  



DOEN -Resultaat
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Possible!
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Coöperatie die integraal kan contracteren is opgericht 
en ingericht

Integraal (gezamenlijk) contracten opgesteld en 
afgesloten met de zorgverzekeraars



Zorgverleners X
Zorgverleners X

Zorgverleners X
Zorgverleners X

Zorgverleners X
Zorgverleners X

Zorgverzekeraars

Geboortezorgorganisatie

Verloskundigen-
praktijken

Kraamzorg-
organisaties

Deventer 
Ziekenhuis

Contract

Verdeling 
opbrengsten

Zorgverleners X
Zorgverleners X

VSD



Manager kwaliteit & 
organisatie

Anneke Dantuma

Manager financiën

Rik Riemens

Moederraad

Financiële 
administratie

Pijler 2: 
wetenschap en 

protocollen

Onafhankelijke 
adviesraad?

ALV

Bestuur

Commissie kwaliteit & 
Innovatie

Pijler 1: kwaliteit 
& evaluatie

Pijler 4: Innovatie
Pijler 3: Preventie 

en voorlichting

Boekhouding door 
Naviva

Declaratieservice 
door
Promeetec

Secretariaat
Elly Landman

Inrichting Cooperatie



We can..
• Hypertensie: biedt mogelijkheid om à terme (bij een hogere 

bloeddruk) later dan in het verleden gebruikelijk was patiënte 
in te sturen voor een consult.

• CTG-diagnostiek door de eerste lijn
• Meconiumhoudend vruchtwater: verloskundige maakt de 

bevalling af
• Gezamenlijk dossier
• Gezamenlijk kwaliteitsmanagementsysteem
…etc.
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Lessons learned
 Achterban goed geïnformeerd houden, uitleg geven (beeldvorming)
 Beeldvorming soms lastig – vraag personen die het al eens eerder 

hebben gedaan verhaal te vertellen, het uitwerken in documenten 
geeft niet altijd voldoende informatie

 Organiseer bijeenkomsten - vraag en antwoord
 Belangrijke documenten niet overhaast willen vaststellen
 Tijdig iedereen betrekken die mede toestemming moet geven zoals 

RvT’s , OR etc.
 Op tijd loslaten als niet iedereen de stap mee wil zetten- bouw een 

beslismoment in…en verzin een oplossing ten aanzien van de 
samenwerking voor diegenen die niet willen

 De tijd nemen, eigen tempo

14-3-2016 29



Achtergrondinformatie
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Landelijke ontwikkelingen integrale bekostiging

Tot 2015
• Aantal NZa-experimenten integrale geboortezorg in voorbereiding (NZa beleidsregel Innovatie)
• NZa modulegelden maken voorbereiding op integrale bekostiging mogelijk

In 2016

• Mei: Voornemen Minister om volwaardige optie integrale bekostiging mogelijk te maken per 1 januari 2017 (vrijwillig)
• Mei: Taskforce wordt ingesteld om regio’s die willen overstappen op integrale bekostiging maximaal te ondersteunen
• Juli: vaststelling beleidsregel Integrale Geboortezorg die het mogelijk maakt per 1 januari 2017 integraal te contracteren
• 6 VSV’s worden integraal bekostigd per 1 januari 2017, 2 per 1 jan 2019

Per 2017
• Regio’s die willen en kunnen overstappen worden bekostigd op basis van integrale prestaties en tarieven
• Regio’s die (nog) niet willen blijven bekostigd op basis van de huidige bekostiging (mono-disciplinair)



Prestatie-omschrijving Nza (1)
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De NZa heeft de negen integrale prestaties vastgesteld en beschreven in haar beleidsregel Integrale Geboortezorg.

1 Begeleiding eindigend voor 16 weken zwangerschap inclusief nazorg 
Integrale geboortezorg vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder, indien de zwangerschap eindigt voor 16 weken in een 
miskraam. Deze prestatie omvat ook de nazorg voor zover deze integrale geboortezorg betreft. 

2 Geboortezorg prenataal 
Integrale geboortezorg in de prenatale fase. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de 
prestatie geboortezorg prenataal complex van toepassing is. 

3 Geboortezorg prenataal complex 
Integrale geboortezorg in de prenatale fase indien de cliënt langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen klinisch
wordt opgenomen en/of een cerclage wordt aangebracht. 

4 Geboortezorg nataal 
Integrale geboortezorg in de natale fase. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie 
geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek of de prestatie geboortezorg nataal complex van toepassing is. Indien de 
partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze 
prestatie. 

5. Geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek
Integrale geboortezorg in de natale fase die op verzoek van de cliënt intramuraal plaatsvindt terwijl de cliënt voor deze opname
niet medisch of niet sociaal geïndiceerd is. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de 
placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. 



Prestatie-omschrijving Nza (2)
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6. Geboortezorg nataal complex
Integrale geboortezorg in de natale fase in geval van een sectio, een complexe fluxusbehandeling, een manuele 
placentaverwijdering en/of een totaalruptuur. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van
de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. 

7. Geboortezorg postnataal 
Integrale geboortezorg in de postnatale fase. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur. Het tarief voor deze prestatie kan niet 
in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg postnataal complex van toepassing is. 

8. Geboortezorg postnataal complex 
Integrale geboortezorg in de postnatale fase in geval van klinische opname langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten 
verpleegdagen en/of een complexe fluxusbehandeling. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur. 

9. Kraamzorg postnataal per uur 
Zorg zoals kraamverzorgenden deze bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling in de postnatale fase. 
Partusassistentie die op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta kan niet op basis van deze prestatie in
rekening worden gebracht. 
Verder heeft de NZa nog een algemene prestatie vastgesteld voor onderlinge dienstverlening

10. Onderlinge dienstverlening Integrale geboortezorg*
Algemene prestatie voor het in rekening brengen van tarieven voor prestaties of delen van de prestaties integrale geboortezorg 
tussen de contracterende zorgaanbieder en de zorgaanbieder of tussen twee zorgaanbieders.

* De onderlinge dienstverlening is een algemene prestatie die onderlinge afspraken mogelijk moet maken tussen zorgaanbieders onderling (dus 
afspraken tussen geboortezorgorganisatie en een organisatie buiten de regio bijvoorbeeld). Bestaat feitelijk nu ook al. De WMG (Wet Marktordening 
Gezondheidszorg bepaalt dat je geen zorg in rekening mag brengen als er geen prestatie voor is gemaakt. Met deze ‘10de’ prestatie wordt dit wel mogelijk 
gemaakt.


