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Door de publicatie van de Beleidsregels 2023 voor Integrale Bekostiging 
Geboortezorg BR/REG-23130 en voor Verloskunde BR/REG-23128 zijn er op twee 
onderwerpen toevoegingen op ons zorginkoopbeleid Geboortezorg 2022 -2023. 
Namelijk integrale bekostiging voor geboortezorg en CTG’s in de eerste lijn. De 
aanvullingen op ons zorginkoopbeleid zijn:  

We werken vanuit onze visie samen met partners om optimaal invulling te geven aan onze 
maatschappelijke rol. Dit begint met het concreet formuleren van de onderdelen die voor ons 
nodig zijn om tot waardegerichte zorg te komen: 

• De prestaties uit de beleidsregel Integrale Bekostiging Geboortezorg BR/REG-23130 
mogen alleen in rekening worden gebracht als de zorgaanbieder daarvoor een 
overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar van de client;

• Geboortezorgaanbieders die gezamenlijk in een integrale geboorte zorgorganisatie 
(IGO) gebruik willen maken van de mogelijkheid van integrale bekostiging moeten een 
overeenkomst hebben met Menzis;

• We vinden integrale bekostiging alleen zinvol wanneer een aanzienlijk deel van de 
regio samenwerkt in een IGO. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst 
voor integrale bekostiging moet ten minste 50% van de eerstelijns verloskundigen, die 
lid zijn van het VSV waarbinnen de IGO geformeerd is, zich aansluiten bij de IGO;

• Voor de overige voorwaarden dient te voldaan te worden aan de eisen zoals 
geformuleerd in het Zorginkoopbeleid Geboortezorg 2022 -2023.

Integrale bekostiging voor geboortezorg

CTG’s  in de eerste lijn

Voor eerstelijns verloskundigen is de prestatie Cardiotocogram (CTG) voor het eerst 
opgenomen als reguliere prestatie in de NZa beleidsregel. De prestatie is echter niet 
opgenomen in de overeenkomsten 2022-2023 die Menzis met verloskundigen heeft afgesloten. 
We nemen de afspraken over CTG’s in de eerste lijn op in een addendum op de bestaande 
overeenkomst. Verloskundigen die hiervoor in aanmerking willen komen moeten voldoen aan 
de kwaliteitsrichtlijnen van en de daarbij overeengekomen samenwerkingsafspraken binnen 
het VSV. We vragen inzage in deze samenwerkingsafspraken. We bieden alleen een addendum 
als de samenwerkingsafspraken voldoende waarborg bieden dat er geen dubbele bekostiging 
plaatsvindt voor CTG’s. 

https://www.menzis.nl/over-menzis/in-de-praktijk/juiste-zorg-op-de-juiste-plek
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