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Voorwoord
Met ingang van 2017 zal de (nog te verschijnen) Beleidsregel Integrale
Geboortezorg van kracht worden, naast de huidige beleidsregels
waarin monodisciplinaire geboortezorg is opgenomen
(ziekenhuiszorg, verloskunde, kraamzorg en huisartsenzorg). De
nieuw te verwachten beleidsregel is bedoeld voor integrale
bekostiging van geboortezorg, voor zover regionale partijen hiertoe
wensen over te gaan.
De komende periode kunnen op dit beleidsdocument nog
aanpassingen mogelijk zijn onder andere op basis van externe
factoren. Dit kan gaan om nieuwe standpunten van het
Zorginstituut Nederland of wijzigingen in de regelgeving van de

Dit document is van toepassing op de zorginkoop door Menzis
Zorgverzekeraar N.V., Anderzorg N.V. en Menzis N.V. (hierna: Menzis).
N.B. In juni bent u geïnformeerd over het feit dat de Coöperatie
Menzis U.A. per 1 januari 2017 stopt met het voeren van de merknaam
Azivo. Azivo wordt volledig geïntegreerd met Menzis. Met dit besluit
komt er geen einde aan onze activiteiten in de regio Den Haag. Deze
zullen doorgaan onder de naam van Menzis. Menzis koopt zorg in voor
al haar verzekerden. Dat betekent dat de overeenkomsten die Menzis
sluit met zorgaanbieders van toepassing zijn op alle verzekerden van
Menzis, ongeacht welke verzekering zij hebben afgesloten (natura-,
restitutie- of een combinatie-verzekering).

NZa. Menzis zal wijzigingen in dit beleidsdocument zo tijdig als
mogelijk bekend maken. Menzis behoudt zich hoe dan ook het recht
voor om ook na publicatie van dit beleidsdocument af te wijken van
het beschreven beleid.

Lees meer over
onze visie op Zorg
en de speerpunten
voor 2017
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1. Visie op geboortezorg
Naar aanleiding van het rapport “Een goed begin, Veilige zorg
rondom zwangerschap en geboorte” (2010) is het
geboortezorglandschap in Nederland aan het veranderen. Om tot
optimale uitkomsten van geboortezorg te komen, wordt in regionale
samenwerkingsverbanden gewerkt aan een betere samenwerking en
integratie van de geboortezorg.
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Menzis verstaat onder integrale geboortezorg: het bieden van
geboortezorg die gebaseerd is op de Zorgstandaard Integrale
Geboortezorg van 30 juni 2016, waarbij alle onderdelen van de
geboortezorg naadloos op elkaar aansluiten.
Om de uitkomsten van de geboortezorg te optimaliseren, vindt
Menzis het noodzakelijk dat de geboortezorg wordt aangeboden
vanuit één organisatie waarin alle betrokken disciplines samen
verantwoordelijk zijn voor de geboden geboortezorg. Om integrale

Onder ‘uitkomsten’ verstaat Menzis: de uitkomsten voor moeder en

geboortezorg te kunnen inkopen, maakt Menzis als vanzelfsprekend

kind in brede zin én de, door verzekerden, ervaren kwaliteit van de

gebruik van integrale bekostiging volgens de nieuw te verwachten

zorg.

Beleidsregel Integrale Geboortezorg.
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2. Inkoop integrale geboortezorg 2017

•

De geboortezorg-organisatie werkt systematisch aan het
verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend
kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend

Menzis wil met regionale partijen, die dat wensen, een

is alsmede gepaard gaat met onafhankelijke toetsing

overeenkomst sluiten conform de voorwaarden in de Beleidsregel

(externe audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de landelijke

Integrale Geboortezorg.

kwaliteitskaders voor de betreffende zorgsoort geïntegreerd.

Om voor een overeenkomst integrale geboortezorg in aanmerking te

De zorgaanbieder verantwoordt zich hierover in het

kunnen komen, moet de contractant, hierna: ‘geboortezorg-

jaardocument;

organisatie’, in elk geval voldoen aan de volgende eisen:

•

De geboortezorg-organisatie beschikt over een gedegen
bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige levering van
gegevens aan de zorgverzekeraar;

Eisen op het gebied van organisatie:
•

De geboortezorg-organisatie heeft een

•

vastgelegd privacy-beleid;

rechtspersoonlijkheid, die eindverantwoordelijk en
aansprakelijk is voor de zorgverlening op het gebied van

•

•
•

•

bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van

ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel;

minimaal € 2.500.000 (per gebeurtenis), of heeft deze

De geboortezorg-organisatie beschikt over een formeel

aantoonbaar per 1 januari 2017 afgesloten;
•

grond van de wet niet langer is vereist;

•

•

De geboortezorg-organisatie met de daarin verbonden

De geboortezorg-organisatie beschikt over een verklaring

zorgverleners, presenteren zich naar buiten toe als één

omtrent gedrag (VOG) voor rechtspersonen;

herkenbare organisatie voor integrale geboortezorg;

De geboortezorg-organisatie voldoet aan de Regeling

•

De geboortezorg-organisatie borgt de medezeggenschap van

verslaggeving WTZi;

cliënten - en daarmee van Menzis verzekerden - door het

De geboortezorg-organisatie heeft aantoonbaar de

instellen van een cliëntenraad uiterlijk per 1 juli 2017;

Zorgbrede Governancecode ingevoerd;
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De geboortezorg-organisatie beschikt over een eigen AGBcode specifiek voor de integrale geboortezorg;

aantoonbaar aan alle voorwaarden daarvoor, tenzij dit op

•

De geboortezorg-organisatie is adequaat verzekerd voor

De geboortezorg-organisatie is uiterlijk 1 november 2016

vereiste toelating voor de verlening van zorg, en voldoet

•

De geboortezorg-organisatie beschikt over een eigen
vastgelegde klachtenregeling;

Integrale geboortezorg. Deze rechtspersoon is uiterlijk op 1
november 2016 opgericht;

De geboortezorg-organisatie beschikt over een eigen
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•

De geboortezorg-organisatie verklaart middels een

protocollen die gebaseerd zijn op en voortkomen uit de

bij dit inkoopbeleid) niet van toepassing zijn en dat de

zorgpaden;

•

•

blijven voldoen aan de overeengekomen eisen;

dezelfde kwaliteitscriteria overeen die opgenomen zijn in de

De geboortezorg organisatie biedt aan alle verzekerden, die

overeenkomst tussen Menzis en de geboortezorg-

op of na 1 januari 2017 in zorg komen bij deze geboortezorg

organisatie;
•

De geboortezorg-organisatie beschikt bij voorkeur uiterlijk 1

beleidsregel integrale geboortezorg.

januari 2017 over een digitaal zorgdossier, dat te allen tijde

Voor alle verzekerden die voor 1 januari 2017 in zorg zijn bij

toegankelijk is voor alle daartoe gerechtigde zorgaanbieders

een zorgverlener die onderdeel is van de geboortezorg

van de geboortezorg-organisatie. Het digitale zorgdossier

organisatie gelden de monodisciplinaire afspraken met de

voldoet aan de eisen van de toepasselijke wet- en

betreffende zorgverleners.

regelgeving;

De geboortezorg-organisatie biedt, zowel naar Menzis als

•

Alle professionals die namens de geboortezorg-organisatie

naar Menzis-verzekerden, transparantie over de bij de

zorg leveren, voldoen aan de aan hen gestelde wettelijke

geboortezorg-organisatie aangesloten zorgverleners;

vereisten, zoals BIG registratie;

De geboortezorg-organisatie biedt, zowel naar Menzis als

•

Alle professionals die namens de geboortezorg-organisatie

naar Menzis-verzekerden, transparantie over de regio

zorg leveren, voldoen aan de eisen die Menzis aan de

(gemeenten, postcodegebieden) waarbinnen de

betreffende beroepsgroep stelt in het inkoopbeleid 2017.

Eisen op het gebied van inhoud en kwaliteit:
De geboortezorg-organisatie biedt integrale geboortezorg
volgens zorgpaden die gebaseerd zijn op de Zorgstandaard
Integrale Geboortezorg, voor zover deze door Zorginstituut
Nederland is vastgesteld;
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De geboortezorg-organisatie komt, in schriftelijke
samenwerkingsafspraken met eventuele onderaannemers,

geboortezorg-organisatie integrale geboortezorg aanbiedt.

•

•

overeenkomst voldoet en gedurende de contractperiode zal

organisatie, integrale geboortezorg zoals omschreven in de
•

De geboortezorg-organisatie hanteert aantoonbaar

bestuursverklaring dat de Uitsluitingsgronden (zie bijlage 1
geboortezorg-organisatie bij het aangaan van een

•

•
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Eisen op het gebied van transparantie en verantwoording:
•

De geboortezorg-organisatie registreert gegevens conform
de landelijke set ketenindicatoren voor de geboortezorg,
voor zover deze is vastgesteld door Zorginstituut Nederland
en is hierover transparant richting Menzis. Zolang de
indicatorenset niet is vastgesteld, levert de geboortezorgorganisatie data aan Menzis aan conform de vastgestelde
indicatoren voor de betrokken monodisciplinaire
zorgsoorten;

•

De geboortezorg-organisatie is richting Menzis transparant
over de verbeterdoelstellingen naar aanleiding van de
gegevens uit (spiegelinformatie vanuit) Perined-Insight;

•

De geboortezorg-organisatie levert het kwaliteitsjaarverslag
aan bij Menzis;

•

De geboortezorg-organisatie deponeert een jaarrekening en
bespreekt deze desgevraagd met Menzis.

Overige Eisen:
•

De geboortezorg-organisatie hanteert een transparant en
non-discriminatoir beleid ten aanzien van nieuwe toetreders
tot de geboortezorg-organisatie;
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Bijlage
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Bijlage 1
Uitsluitingsgronden
De zorgaanbieder komt niet in aanmerking voor een overeenkomst als:
•

De zorgaanbieder wordt uitgesloten van deelneming als er jegens deze aanbieder bij een onherroepelijk geworden rechterlijke
uitspraak een veroordeling als in sub 2 bedoeld is uitgesproken waarvan de zorgverzekeraar kennis heeft.

•

Voor uitsluiting komen in aanmerking veroordeling ter zake van :
a.

deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/733/JBZ
van de Raad, (PbEG 1998, L 351);

b.

omkoping in de zin van artikel 3 van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 (PbEG 1997, L 195) respectievelijk artikel 3,
eerste lid, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad (PbEG 1998, L 358);

c.

fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de
Gemeenschap (PbEG 1995, C 316);

d.

witwassen van geld in de zin van artikel 1 van richtlijn nr. 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld (PbEG L 1991, L 166) zoals gewijzigd bij richtlijn nr.
2001/97/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 2001, 344).

•

Als veroordelingen als bedoeld in sub 2 worden in ieder geval aangemerkt veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 178, 225,
226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht.

•

De zorgverzekeraar betrekt bij de toepassing van het eerste lid uitsluitend rechterlijke uitspraken die in de vier jaar voorafgaand
aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden

•

De zorgaanbieder kan worden uitgesloten op de volgende gronden:
a.

de zorgaanbieder verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt
een surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord, of de zorgaanbieder verkeert in een andere vergelijkbare
toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;

b.

jegens de zorgaanbieder is een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak gedaan op grond van de op hem van
toepassing zijnde wet- en regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel;
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c.

de zorgaanbieder heeft in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan die door de zorgverzekeraar
aannemelijk kan worden gemaakt;

d.

de zorgaanbieder heeft niet voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;

e.

e. de zorgaanbieder heeft zich in ernstige mate schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van
inlichtingen die door de zorgverzekeraar van hem waren verlangd of hij heeft die inlichtingen niet verstrekt.

•

De zorgverzekeraar betrekt bij de toepassing van sub 5, onderdeel b, uitsluitend onherroepelijke uitspraken die in de vier jaar
voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden en
bij de toepassing van sub 5, onderdeel c, uitsluitend ernstige fouten die zich in de vier jaar voorafgaand aan het genoemde
tijdstip hebben voorgedaan.
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Zorgverzekeraars dienen ten behoeve van de inzichtelijkheid voor zorgaanbieders, voor ieder kalenderjaar
uiterlijk op 1 april voorafgaand aan dat jaar de procedure van de zorginkoop en het zorginkoopbeleid wat
betreft de Zorgverzekeringswet (Zvw) bekend te maken, voor zover dat op dat moment mogelijk is.
Menzis geeft met dit document invulling aan Regeling TH/NR-005 Transparantie zorginkoopproces Zvw van
de NZa. Deze regeling ziet op het proces waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot overeenkomsten
komen. De regeling beoogt de transparantie van dit proces voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te
vergroten. Menzis behoudt zich het recht voor om (ook na 1 april) het beleid nader aan te vullen en
wijzigingen aan te brengen in dit document en de termijnen/procedures van de zorginkoop. Menzis zal
wijzigingen zo tijdig mogelijk bekend maken.
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© 2006, Menzis. Alle rechten voorbehouden.
Eigendomsrecht en geheimhouding
Dit document is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis
en is vertrouwelijk. Het is niet toegestaan dit document of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of
openbaar te (laten) maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor
onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet
is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor.
De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het
bijzonder geldt dat het gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten.
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