Raamovereenkomst Module Geboortecentrum 2018 - 2019
Partijen

De zorgverzekeraar:

Menzis Zorgverzekeraar N.V.
Menzis N.V.
Anderzorg N.V.

En

De Zorgaanbieder: Naam praktijk







Praktijk: AGB praktijkcode
Adres
Naam vertegenwoordigingsbevoegd persoon:
Certificaat vertegenwoordigingsbevoegd persoon:
KvK nummer: (placeholder)
Datum van ondertekening

Overwegende dat:
Er door de Zorgaanbieder een Module Geboortecentrum in rekening kan worden gebracht op
basis van de vigerende NZa Prestatie- en Tariefbeschikking Verloskunde;
Aanvullende afspraken op de Module Geboortecentrum tussen Partijen kunnen worden
vastgelegd in twee Deelovereenkomsten:
- Module bevalling met lachgassedatie in een geboortecentrum (Deelovereenkomst I), en/of
- Verblijf in het Geboortecentrum (Deelovereenkomst II).
Hierna gezamenlijk te noemen ‘Partijen’.

Komen als volgt overeen:

Artikel 1

Raamovereenkomst en Deelovereenkomst

1. Deze Raamovereenkomst strekt tot:
- de vastlegging van de algemeen geldende bepalingen voor het verlenen van Zorg in het
Geboortecentrum door de Zorgaanbieder aan Verzekerden van de Zorgverzekeraar, zoals
vastgelegd in de Raamovereenkomst en de Deelovereenkomsten I en II;
- de inkoop van de Zorg zoals vastgelegd in artikel 4 van deze Raamovereenkomst.
2. Partijen kunnen in aanvulling op de Raamovereenkomst één of twee Deelovereenkomsten sluiten.
In deze Deelovereenkomst(en) worden inhoud en omvang van de door de Zorgaanbieder te
verlenen aanvullende Zorg alsmede de daarvoor door de Zorgverzekeraar te vergoeden tarieven
vastgelegd.
3. De Zorgaanbieder is slechts gehouden tot het verlenen van de Zorg en de Zorgverzekeraar is
slechts gehouden tot vergoeding van tarieven indien deze Raamovereenkomst en één
of meer Deelovereenkomsten tot stand zijn gekomen.
4. Deze Raamovereenkomst verplicht partijen niet tot het aangaan van Deelovereenkomsten.

Artikel 2

Definities: aanvulling op artikel 1 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg
2018

p. Partusassistentie: het voorbereiden op en het assisteren bij de bevalling, en het verzorgen van
moeder en kind vanaf drie centimeter ontsluiting tot in ieder geval twee en maximaal
drie uur na de geboorte van de placenta.
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Artikel 3

Zorgaanbieder

Onder Zorgaanbieder wordt verstaan:
1. Een eerstelijns geboortecentrum, hierna: ‘het Geboortecentrum’, zijnde een Zorgaanbieder die
eerstelijns verloskundige zorg faciliteert door het beschikbaar stellen van een bevalkamer en
tevens partusassistentie levert en, voor zover overeengekomen, in één of meer
Deelovereenkomst(en) de Module bevalling met lachgassedatie in een Geboortecentrum en/of het
Verblijf in het Geboortecentrum levert.
2. Het Geboortecentrum van de Zorgaanbieder is gevestigd in of met een droge verbinding
verbonden aan een ziekenhuis waar klinische bevallingen mogelijk zijn, tenzij anders
overeengekomen.
3. De Zorgaanbieder voldoet en zal gedurende de duur van de Raamovereenkomst en
Deelovereenkomst(en) blijven voldoen aan hetgeen de Zorgaanbieder bij het aangaan van de
Raamovereenkomst en Deelovereenkomst(en) heeft verklaard met betrekking tot de
Uitsluitingsgronden en de van toepassing zijnde Geschiktheidseisen en Uitvoeringseisen zoals
bedoeld in het Zorginkoopbeleid 2018 - 2019 Eerstelijns geboortezorg (Bijlage 1 bij de
Raamovereenkomst).
4. De Zorgaanbieder is verplicht om voor de Raamovereenkomst en de eventuele
Deelovereenkomst(en) de Zorgverzekeraar direct op de hoogte te stellen als niet meer wordt
voldaan aan één van de van toepassing zijnde Geschiktheidseisen en/of Uitvoeringseisen, dan
wel of er één of meer Uitsluitingsgronden (alsnog) aan de orde is/zijn, zoals bedoeld in het
Zorginkoopbeleid 2018 - 2019 Eerstelijns geboortezorg (Bijlage 1 bij de Raamovereenkomst).
Artikel 4

Zorg

De Raamovereenkomst tussen Partijen heeft betrekking op de volgende Zorg overeenkomstig de
vigerende NZa Prestatie- en Tariefbeschikking Verloskunde:
De Module Geboortecentrum: het per Verzekerde beschikbaar stellen van een bevalkamer inclusief
partusassistentie en gebruiksmaterialen.
Artikel 5

Tarief en eigen bijdrage

1. De Zorgaanbieder kan per Verzekerde bij de Zorgverzekeraar in rekening brengen:
Prestatie
Module Geboortecentrum

Tarief
NZa Maximumtarief

2. De eigen bijdrage voor de bevalling, zoals vastgesteld in het Besluit zorgverzekering en de
Regeling zorgverzekering, wordt door de Zorgaanbieder bij de Verzekerde in rekening gebracht.
3. Uitbetaling aan de Zorgaanbieder door de Zorgverzekeraar vindt plaats onder aftrek van de eigen
bijdrage zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
Artikel 6

1.
2.

Declaratie- en betalingsverkeer

De Zorgaanbieder declareert conform hetgeen bepaald is in Bijlage 2: Handleiding declareren
Module Geboortecentrum 2018 – 2019.
In afwijking van artikel 12 lid 3 en artikel 14 lid 2 sub e van de Algemene Inkoopvoorwaarden
Zorg 2018:
De Zorgaanbieder heeft jegens de (zorg)verzekeraar geen recht op voldoening van de
(her)declaratie indien of voor zover de declaratie is ingediend meer dan 12 maanden nadat
de Zorg aan de Verzekerde is verleend, tenzij er sprake is van overmacht.

Contractuele relatie
Artikel 7

1.
2.

3.

Algemene Voorwaarden en Rangorde documenten

Op deze Raam- en Deelovereenkomst(en) zijn van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden
Zorg 2018.
Door ondertekening van deze Raamovereenkomst verklaart de Zorgaanbieder een exemplaar
van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2018 te hebben ontvangen, bekend te zijn met
de inhoud en de gelding ervan te aanvaarden.
De contractuele relatie tussen Partijen wordt beheerst door:
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a.
b.
c.
d.

e.
4.

de Raamovereenkomst;
de Deelovereenkomsten I en/of II, voor zover overeengekomen tussen Partijen;
de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2018;
Bijlage 1: Zorginkoopbeleid 2018 - 2019 Eerstelijns geboortezorg
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geboortezorg/contractering/inkoopbeleid2018
Bijlage 2: Handleiding Declareren Module Geboortecentra 2018 – 2019.

In geval van strijdigheid tussen bovengenoemde documenten prevaleert hetgeen is gesteld in het
hoogst aangeduide document in dit artikel. Indien er van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg
2018 afwijkende bepalingen (artikelen/leden) in de Raamovereenkomst en de daaruit
voortvloeiende Deelovereenkomsten zijn opgenomen, laat dat onverlet dat de overige bepalingen
(artikelen/leden) van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2018 van kracht blijven.

Artikel 8

1.
2.

3.

Duur Raamovereenkomst

Indien de Raamovereenkomst voor 1 november 2017 door de Zorgverzekeraar ondertekend
retour is ontvangen, treedt de Raamovereenkomst in werking op 1 januari 2018.
Een Raamovereenkomst die op of na 1 november 2017 door de Zorgverzekeraar ondertekend
retour is ontvangen, treedt in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op de datum
waarop de ondertekende Raamovereenkomst door de Zorgverzekeraar retour is ontvangen.
De Raamovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging vereist is op
31 december 2019.

Artikel 9

Duur Deelovereenkomst

Een Deelovereenkomst gaat in op de datum en voor de duur zoals vastgelegd in de betreffende
Deelovereenkomst.
Artikel 10

De Zorgverzekeraar heeft het recht om, in geval van wijziging in de aanspraak op en/of de vergoeding
van Zorg zoals omschreven bij of krachtens het bepaalde in de Zorgverzekeringswet (waaronder
mede wordt begrepen een wijziging in de toepasselijke beleidsregel(s) en bijbehorende
tariefbeschikkingen), de overeenkomst zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn tussentijds
buitengerechtelijk (gedeeltelijk) te ontbinden. De Zorgverzekeraar heeft dit recht ook in geval de
overeenkomst nog niet in werking is getreden.
Aldus overeengekomen te Wageningen, XX
Met vriendelijke groet,
De zorgverzekeraar

De Zorgaanbieder

drs. J.P.J. (Joris) van Eijck

AGB-code X
KvK nummer: X
Naam van de ondertekenaar: X
Certificaatnummer: X
Datum van ondertekening: X

directeur Zorg
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