Inleiding
Geachte relatie,
U staat op het punt om via dit portaal een overeenkomst Geboortecentrum 2018 - 2019 met Menzis af te sluiten. De opzet van
de overeenkomst is ten opzichte van 2017 veranderd vanwege de overstap naar het digitale Zorginkoopportaal van VECOZO.
De basis is de Raamovereenkomst, waarin de algemene afspraken worden vastgelegd. In aanvulling daarop kunt u de
volgende Deelovereenkomsten met Menzis afspreken:
Deelovereenkomst I: Lachgassedatie;
Deelovereenkomst II: Verblijf in het Geboortecentrum;
Of u voor een bepaalde Deelovereenkomst in aanmerking komt, blijkt uit de door u ingevulde Vragenlijst Geboortecentrum 2018
– 2019.
Op de volgende pagina's wordt u met korte instructies door de vragen geleid. In de vragenlijst kunt u op elk moment terug naar
de vorige schermen om reeds beantwoorde vragen te wijzigen. Uw antwoorden worden automatisch opgeslagen zodra u naar
de volgende pagina gaat.
Van vragenlijst naar ondertekende overeenkomst
Stap 1: Verzamel de benodigde informatie voor het contracteren. Klik hier
Stap 2: Beantwoord de vragen en doorloop de vragenlijst.
Stap 3: Bevestig de vragenlijst en ontvang de overeenkomst via het Zorginkoopportaal. U kunt uw vragenlijst tot uiterlijk 31
oktober 2017 invullen.
Stap 4: Accepteer de overeenkomst indien u deze wilt afsluiten. Deze wordt rechtsgeldig zodra u deze digitaal heeft
geaccepteerd.
We vinden het belangrijk onze klanten goed inzicht te geven in ons gecontracteerde zorgaanbod. Uw
geboortecentrumgegevens worden daarom getoond in de Zorgvinder.
We zetten ons graag samen met u in voor kwalitatief goede en betaalbare zorg, voor nu en de toekomst. Het zorginkoopbeleid
voor 2018 is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. We houden u dan ook met onze nieuwsbulletins graag op de hoogte van voor
uw beroepsgroep relevante beleidsitems en contractinformatie en adviseren u van dit kanaal gebruik te maken.
We kijken uit naar een prettige samenwerking.
Klik rechtsonder op de knop "Volgende" om verder te gaan.

Algemende vragen
Vraag

Antwoord

Info i-tje

We verzoeken u vriendelijk om hieronder uw gegevens in te
vullen.
Kamer van Koophandel nummer
E-mail adres van de contactpersoon

Raamovereenkomst
Vraag

Antwoord

01.02.01
Is één of een aantal uitsluitingsgronden op uw organisatie van toepassing,
zoals gesteld in bijlage 1 van het inkoopbeleid? Het inkoopbeleid vind u
Ja: geen overeenkomst
onder de button Conceptovereenkomst.
nee: vraag 01.02.02
01.02.02

01.02.03

Is het Geboortecentrum gevestigd in of met een droge verbinding
verbonden aan een ziekenhuis waar tweedelijns verloskunde aangeboden Ja: vraag 01.02.03
wordt?
nee: geen overeenkomst
Is het geboortecentrum per 1 januari 2108 en gedurende het jaar 2108 lid
van het verloskundige samenwerkingsverband VSV waar de gynaecologen
van het betreffende ziekenhuis deel van uitmaken?
Ja: vraag 01.02.04
nee: geen overeenkomst

01.02.04
Heeft uw Geboortecentrum een beroeps- of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor minimaal € 2.500.000?

Ja: vraag 01.02.05
Nee: geen overeenkomst

Werkt u systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt u dit
door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal
erkend is alsmede gepaard gaat met onafhankelijke toetsing (externe
audit), waarin de landelijke kwaliteitskaders voor de betreffende
zorgsoort geïntegreerd zijn?

Ja: vraag 01.02.06
nee: geen overeenkomst

01.02.05

01.02.06

Beschikt u over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige
levering van gegevens aan de zorgverzekeraar?

Ja : naar volgende vragen
nee: geen overeenkomst

Deelovereenkomst
01.03.01

Vraag

Antwoord

Biedt het Geboortecentrum lachgassedatie
aan?

Ja: Deelovereenkomst I
Nee: geen deelovereenkomst

Biedt het Geboortecentrum de mogelijkheid
tot verblijf op basis van kraamzorguren?

Ja: Deelovereenkomst II
Nee: geen deelovereenkomst

01.03.02

Button contact gegevens
Contactgegevens
Algemene en inhoudelijke vragen
Mocht u algemene of inhoudelijke vragen hebben, kijk dan eerst op onze website speciaal voor u als zorgaanbieder. Staat uw
vraag er niet bij, neem dan contact op met Menzis.
Voor vragen over het afsluiten van een overeenkomst, neem contact op met het zorgaanbiedersloket van Menzis.
Telefoon
Contactformulier
Openingstijden (maandag t/m vrijdag)

088-222 4000
Contactformulier
08:30 uur tot
17:00 uur

Technische vragen
Voor antwoord op veelgestelde technische vragen over het VECOZO Zorginkoopportaal en voor de contactgegevens van VECOZO
verwijzen we u door naar veelgestelde vragen Zorginkoopportaal.

Button benodigde informatie
Benodigde informatie
Om deze vragenlijst effectief en efficiënt in één keer te kunnen invullen, raden we u aan
om van te voren de informatie te verzamelen die u bij het beantwoorden van de vragenlijst
nodig heeft. Hieronder geven we per onderdeel aan welke informatie u nodig heeft.
Voor de algemene vragen:

Kamer van Koophandel nummer
E-mailadres van de contactpersoon

Bedoeld wordt het inschrijvingsnummer in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel van de contractant. Dit is
hetzelfde Kamer van Koophandel nummer als gekoppeld aan
het VECOZO certificaat op naam van de tekenbevoegde.
Bedoeld wordt de contactpersoon binnen uw organisatie voor
contractering en beleid.

Voor de inhoudelijke vragen:
De naam of namen van de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV) waar u bij
bent aangesloten.

Button benodigde informatie
Benodigde informatie
Om deze vragenlijst effectief en efficiënt in één keer te kunnen invullen, raden
we u aan om van te voren de informatie te verzamelen die u bij het
beantwoorden van de vragenlijst nodig heeft. Hieronder geven we per
onderdeel aan welke informatie u nodig heeft.
Voor de algemene vragen:

Kamer van Koophandel nummer
E-mailadres van de contactpersoon

Voor de inhoudelijke vragen:
De naam of namen van de verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV)
waar u bij bent aangesloten.

Bedoeld wordt het inschrijvingsnummer in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel van de contractant. Dit is hetzelfde Kamer van Koophandel
nummer als gekoppeld aan het VECOZO certificaat op naam van de
tekenbevoegde.
Bedoeld wordt de contactpersoon binnen uw organisatie voor contractering
en beleid.

