Inleiding
Geachte relatie,
U staat op het punt om via dit portaal een overeenkomst Verloskunde 2018, Prenatale screening en Echoscopie 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: Verloskundige zorg inclusief preconceptiezorg; met een looptijd van 1 jaar , dus tot en met 31 december 2018;
Deelovereenkomst II: Algemene Termijnenecho; met een looptijd van twee jaar , dus tot en met 31 december 2019;
Deelovereenkomst III: Specifieke Diagnose Echo; met een looptijd van twee jaar , dus tot en met 31 december 2019;
Deelovereenkomst IV: Prenatale screening – counseling; met een looptijd van twee jaar , dus tot en met 31 december 2019;
Deelovereenkomst V: Prenatale screening – NT-meting; met een looptijd van twee jaar , dus tot en met 31 december 2019;
Deelovereenkomst VI: Prenatale screening – SEO; met een looptijd van twee jaar , dus tot en met 31 december 2019;
Deelovereenkomst VII: Uitwendige Versie bij Stuitligging; met een looptijd van twee jaar , dus tot en met 31 december 2019;
Deelovereenkomst VIII: IUD; met een looptijd van twee jaar , dus tot en met 31 december 2019.
Of u voor een bepaalde Deelovereenkomst in aanmerking komt, blijkt uit de door u ingevulde Vragenlijst Geboortezorg 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. We verzoeken u de overeenkomst voor 8
december 2017 ondertekend aan Menzis te retourneren. Alleen dan kunnen we garanderen dat uw contract in gaat op 1 januari
2018. Tekent u het contract na 31 december 2017, dan treedt de overeenkomst in werking op de eerste dag van het kwartaal
volgend op de datum waarop de ondertekende overenkomst door Menzis retour is ontvangen.
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. De gegevens van uw praktijk of
instelling 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
eerstelijns geboortezorg 2018-2019. 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.

01.01.01
01.01.02
01.01.03

01.02.01
01.02.02

Algemene gegevens
We verzoeken u vriendelijk om hieronder uw gegevens in te vullen.
Kamer van Koophandel nummer
E-mail adres van de contactpersoon
Raamovereenkomst
Vraag
Is één of een aantal uitsluitingsgronden op uw organisatie van toepassing, zoals gesteld in
bijlage 1 van het inkoopbeleid (zie pagina 14-15)?
Levert minimaal 1 van de verloskundigen en/of echoscopisten binnen uw praktijk of
instelling verloskundige zorg ( prenatale-, natale en postnatale zorg )?

01.02.03

Werken er meerdere verloskundigen binnen uw praktijk?

01.02.04

Heeft u met een of meer verloskundigen binnen uw werkgebied een
samenwerkingsverband?
Met welke verloskundige(n) binnen uw werkgebied heeft u een samenwerkingsverband?
Naam
AGB-Code
In ons zorginkoopbeleid geboortezorg geven we aan hoe zorgaanbieders geregistreerd
moeten zijn. Verloskundigen moeten ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister KNOV.
Echoscopisten moeten geregistreerd zijn in het BEN register. Voldoen alle zorgaanbieders
in uw praktijk of instelling aan deze registratie-eisen?

01.02.05
01.02.06
01.02.07
01.02.08

01.02.09

Bent u bij een VSV (verloskundig samenwerkingsverband) aangesloten?

01.02.10

Vul hieronder de naam van uw VSV in

01.02.11

Wordt u door een andere zorgaanbieder vertegenwoordigd in een VSV?

01.02.12

We verzoeken u vriendelijk om hieronder de gegevens in te vullen van de verloskundige die
u vertegenwoordigt bij het VSV.
Naam Verloskundige
AGB-Code Verloskundige
Hebben alle eigenaren binnen de praktijk een beroeps- of
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor minimaal € 1.250.000?

01.02.13
01.02.14
01.02.15

KvK-nummer
E-mail adres
Antwoordopties
Ja: geen overeenkomst
Nee: vraag 01.02.02
Ja: vraag 01.02.03
Nee: vraag 01.02.08
Ja: vraag 01.02.08
Nee: vraag 01.02.04
Ja: vraag 01.02.05
Nee: geen overeenkomst
naam verloskundige
AGB code verloskundige
Ja: vraag 01.02.09
Nee: geen overeenkomst
Ja: vraag 01.02.10
Nee: vraag 01.02.11
naam VSV
Ja: vraag 01.02.10
Nee: vraag 01.02.11

naam verloskundige
AGB code verloskundige
Ja: vraag 01.02.16
Nee: geen overeenkomst

01.02.16

01.02.17
01.02.18

Garandeert u het volgende: U werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit van
de zorg; U borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal
erkend is; De door u geleverde kwaliteit wordt onafhankelijk getoetst (externe audit), waarin
de landelijke kwaliteitskaders voor de verloskundige zorg geïntegreerd zijn?
Beschikt u over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige levering van
gegevens aan de zorgverzekeraar?
Garandeert u dat u gegevens aanlevert voor de landelijke kwaliteitsindicatoren(set) zodra
deze beschikbaar zijn?

Ja: vraag 01.02.17
Nee: geen overeenkomst
Ja: vraag 01.02.18
Nee: geen overeenkomst
Ja: naar volgende vragen
Nee: geen overeenkomst

Deelovereenkomst

01.03.01

01.03.02
01.03.03

01.03.04
01.03.05

01.03.06

01.03.07

Antwoordopties
Vraag
Verloskundige zorg (deelovereenkomst I)
Levert minimaal 1 van de verloskundigen binnen uw praktijk of instelling verloskundige zorg
Ja: deelovereenkomst I
( prenatale-, natale en postnatale zorg )?
Algemene Termijnenecho ( deelovereenkomst II )
Levert minimaal 1 van de verloskundigen en/of echoscopisten binnen uw praktijk of
instelling de Algemene Termijnenecho?
Vermeld de verloskundigen en/of echoscopisten die de Algemene Termijnenecho in uw
praktijk of instelling leveren in het document bij de benodigde informatie.
Specifieke diagnose-echo ( deelovereenkomst III )
Levert minimaal 1 van de verloskundigen en/of echoscopisten binnen uw praktijk of
instelling de Specifieke diagnose-echo`s?
Vermeld de verloskundigen en/of echoscopisten die de Specifiek diagnose-echo`s in uw
praktijk of instelling leveren in het document bij de benodigde informatie.
Uitwendige versie bij stuitligging (deelovereenkomst IV)
Levert minimaal 1 van de verloskundigen binnen uw praktijk of instelling de Uitwendige
versie bij stuitligging? Werken er alleen echoscopisten in uw praktijk of instelling? Dan
moet u hier 'Nee' kiezen.
Vermeld de verloskundigen die de Uitwendige versie bij stuitligging in uw praktijk of
instelling leveren in het document bij de benodigde informatie.

Ja: deelovereenkomst II

Ja: deelovereenkomst III

Ja: deelovereenkomst IV

01.03.08
01.03.09
01.03.10

01.03.11
01.03.12
01.03.13

01.03.14
01.03.15

Counseling (deelovereenkomst V)
Levert minimaal 1 van de verloskundigen en/of echoscopisten binnen uw praktijk of
instelling Counseling als onderdeel van Prenatale screening?
Heeft uw praktijk of instelling een overeenkomst met de regionale WBO-vergunninghouder
(klinisch genetisch centrum) voor Counseling?
Vermeld de verloskundigen en/of echoscopisten die de Counseling als onderdeel van
Prenatale screening in uw praktijk of instelling leveren in het document bij de benodigde
informatie.
NT-meting (deelovereenkomst VI)
Levert minimaal 1 van de verloskundigen en/of echoscopisten binnen uw praktijk of
instelling NT-meting als onderdeel van Prenatale screening?
Heeft uw praktijk of instelling een overeenkomst met de regionale WBO-vergunninghouder
(klinisch genetisch centrum) voor NT-meting?
Vermeld de verloskundigen en/of echoscopisten die de NT-meting als onderdeel van
Prenatale screening in uw praktijk of instelling leveren in het document bij de benodigde
informatie.
Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) (deelovereenkomst VII)
Levert minimaal 1 van de verloskundigen en/of echoscopisten binnen uw praktijk of
instelling SEO als onderdeel van Prenatale screening?
Heeft uw praktijk of instelling een overeenkomst met de regionale WBO-vergunninghouder
(klinisch genetisch centrum) voor SEO?

Ja: vraag 01.03.09
Nee: vraag 01.03.11
Ja: deelovereenkomst V

Ja: vraag 01.03.09
Nee: vraag 01.03.11
Ja: deelovereenkomst VI

Ja: vraag 01.03.15
Nee: vraag 01.03.17
Ja: deelovereenkomst VII

01.03.16
Vermeld de verloskundigen en/of echoscopisten die de SEO als onderdeel van Prenatale
screening in uw praktijk of instelling leveren in het document bij de benodigde informatie.

01.03.17

01.03.18

01.03.19
01.03.20

IUD (deelovereenkomst VIII)
Levert minimaal 1 van de verloskundigen binnen uw praktijk of instelling
plaatsen/verwijderen van spiraal (IUD)? Werken er alleen echoscopisten in uw praktijk of
instelling? Dan moet u hier 'Nee' kiezen.
Vermeld de verloskundigen die het plaatsen en/of verwijderen van spiraal (IUD) in uw
praktijk of instelling leveren in het document bij de benodigde informatie.
Heeft u in het document alle verloskundigen en/of echoscopisten vermeld die de zorg van
de betreffende Deelovereenkomst(en) leveren?
Upload hier het document met de ingevulde gegevens.

Ja: deelovereenkomst VIII

Ja / Nee
Bijlage uploaden

Button 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

https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/contact/formulier/stel-uw-vraag-online
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 wij u door naar veelgestelde vragen Zorginkoopportaal.
Button Benodigde informatie
Om deze vragenlijst effectief en efficiënt in één keer te kunnen invullen, raden wij u aan om van tevoren onderstaande informatie te
verzamelen die u bij het beantwoorden van de vragenlijst nodig heeft.
Voor de algemene vragen:
• Kamer van Koophandel nummer
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.
• E-mailadres van de contactpersoon
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, óf de naam en de AGB code
van de zorgaanbieder die u vertegenwoordigt in een VSV.
• Levert er binnen uw praktijk maar één zorgaanbieder verloskundige zorg? Dan moet u ook de naam en AGB code van de praktijk
kunnen noemen waarmee u een samenwerkingsverband heeft.

Voor het opgeven van welke zorg de verloskundigen en/of echoscopisten binnen uw praktijk leveren:
• Verloskunde sjabloon 2018
In dit sjabloon moet u invullen welke zorg de verloskundigen en/of echoscopisten binnen uw praktijk leveren, en waar gevraagd
moet u ook aan kunnen geven of ze in het Register volgens de beleidsregel staan geregistreerd.
U dient dit sjabloon in te vullen als u één van de volgende deelovereenkomsten wilt aanvragen:
◦ Algemene Termijnenecho
◦ Specifieke diagnose-echo`s
◦ Uitwendige versie bij stuitligging
◦ Counseling als onderdeel van Prenatale screening
◦ NT-meting als onderdeel van Prenatale screening
◦ SEO als onderdeel van Prenatale screening
◦ Plaatsen/verwijderen van spiraal (IUD)
In het eerste tabblad van het document staat beschreven op welke wijze in het tweede tabblad de gegevens moeten worden
gevuld.
In het tabblad Deelovereenkomst wordt u gevraagd om de gevulde bijlage toe te voegen.
Button Concept overeenkomst
Zorgovereenkomst Verloskunde 2018-2019
U kunt de concept Zorgovereenkomst Verloskunde 2018 en/of echoscopie en prenatale screening 2018-2019 en de bijbehorende
bijlagen inzien door te klikken op:
• Aanbiedingsbrief
• Raamovereenkomst
• Deelovereenkomst I Verloskundige zorg
• Deelovereenkomst II Algemene termijnen echo
• Deelovereenkomst III Specieke diagnose echo
• Deelovereenkomst IV uitwendige versie bij stuitligging
• Deelovereenkomst V Prenatale screening counseling
• Deelovereenkomst VI Prentale screening NT meting
• Deelovereenkomst VII Prenatale screening - SEO
• Deelovereenkomst VIII IUD
• Algemene Inkoopvoorwaarden 2018
• Bijlage 1 Zorginkoopbeleid 2018-2019 Eerstelijns geboortezorg
• Bijlage 2 Handleiding declareren Verloskunde, Prenatale screening en Echoscopie 2018 - 2019

