Deelovereenkomst II Verblijf in het Geboortecentrum
Bij de Raamovereenkomst Module Geboortecentrum 2018 – 2019
Partijen nemen het volgende in overweging:
1. Partijen hebben op [datum] een Raamovereenkomst Module Geboortecentrum 2018-2019 (hierna: de
Raamovereenkomst) gesloten waarin de algemeen geldende bepalingen zijn vastgelegd ten aanzien
van de levering van Zorg in het Geboortecentrum door de Zorgaanbieder aan Verzekerden van de
Zorgverzekeraar.
2. Partijen wensen in deze Deelovereenkomst ten aanzien van “Verblijf in het geboortecentrum” nadere
afspraken vast te leggen, met inachtneming van het bepaalde in de Raamovereenkomst.
Artikel 1

Zorg

In aanvulling op artikel 4 van de Raamovereenkomst:
De Zorgaanbieder kan aan Verzekerden van de Zorgverzekeraar de volgende zorg verlenen:
1. Verblijf in het Geboortecentrum na de bevalling in het Geboortecentrum:
Het verblijf gaat in drie uren na de geboorte van de placenta. Het LIP (Landelijk Indicatie Protocol
Kraamzorg) is leidend voor de toekenning van de kraamzorguren. Per drie uren verblijf kan één uur
kraamzorg, zoals omschreven in artikel 2.11 van het Besluit zorgverzekering, bij de zorgverzekeraar
worden gedeclareerd, of:
2. Verblijf in het Geboortecentrum na bevalling thuis of in de 2e lijn:
Het verblijf gaat in bij het inchecken in het Geboortecentrum. Het LIP (Landelijk Indicatie Protocol
Kraamzorg) is leidend voor de toekenning van de kraamzorguren. Per drie uren verblijf kan één uur
kraamzorg, zoals omschreven in artikel 2.11 van het Besluit zorgverzekering, bij de Zorgverzekeraar
worden gedeclareerd.
Artikel 2

Tarief

De Zorgaanbieder kan voor verblijf in het Geboortecentrum, zoals bedoeld in artikel 1 van deze
Deelovereenkomst, overeenkomstig de vigerende NZa Tariefbeschikking Kraamzorg per Verzekerde, per
drie uren verblijf in het Geboortecentrum bij de Zorgverzekeraar in rekening brengen:
Prestatie
Uur kraamzorg inclusief eigen bijdrage

Tarief
98 % van het vigerende NZa
Maximumtarief

Artikel 3
Duur en einde
Deze Deelovereenkomst gaat in op (datum) en eindigt van rechtswege op 31 december 2019, dan wel
per de datum dat de Raamovereenkomst tussen Partijen eindigt.
Aldus overeengekomen te Wageningen, XX.
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