Contractbeheer
030 68 69 177
briefnummer
datum
Zorgovereenkomst prenatale screening 2015
AGB-code:
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst prenatale screening 2015 aan voor de aan
Multizorg VRZ B.V. deelnemende zorgverzekeraars. Deze zorgovereenkomst geldt voor echo’s in
het kader van prenatale screening, algemene termijnen echo’s en specifieke diagnose echo’s. De
aangeboden zorgovereenkomst, inclusief de bijlage met tarieven, geldt voor de
zorgverzekeraars met bijbehorende labels welke zijn genoemd in Bijlage 1 van de
overeenkomst.
Beleid 2015
De aan Multizorg VRZ deelnemende verzekeraars vinden de keuzevrijheid van verzekerden een
groot goed. Om dit te bereiken is het wenselijk om zorgovereenkomsten te sluiten met zoveel
mogelijk aanbieders van prenatale screening. De registratie in het echoregister van de
Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en/of in het kwaliteitsregister
van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) zien wij daarbij als minimum norm
voor de kwaliteit van zorg.
Ons volledige inkoopbeleid en de speerpunten kunt u nalezen op onze website
www.multizorgvrz.nl/verloskunde2015.
Tarie f 2015
Multizorg VRZ hecht aan een sterke eerstelijn en ziet daarin een belangrijke rol voor de
eerstelijns verloskundige zorg inclusief de prenatale screening. De zorg heeft landelijk echter te
maken met ko rtingen. In 2015 hanteren we de maximu m tarieven zoals de NZa deze heeft
vastgesteld, ondanks de forse verhoging die de NZa heeft toegepast. Wij gaan voor 2016
kritisch kijken of we voor alle zorgaanbieders aan blijven sluiten bij de NZa tariefstelling.
Zorgovereenkomst en algeme ne inkoopvoorwaa rde n
In de zorgovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden worden de wederzijdse rechten en
plichten benoemd voor het inkoopjaar 2015. Een zo optimaal mogelijk proces voor zowel
zorgaanbieder als verzekeraar is hierbij het uitgangspunt.
Teneinde kwaliteit en efficiency te bevorderen, zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd op de
zorgovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden ten opzichte van 2014. Zo zijn op een
aantal onderdelen artikelen voor alle zorgdossiers geüniformeerd. Belangrijke andere wijzigingen
hebben onder andere betrekking op gepast gebruik en materiële controle.
Materiële controle
Zorgverzekeraars zien het als hun taak controle uit te oefenen op gepast gebruik van de zorg.
Zij doe n dit onder andere door middel van het uitvoeren van materiële controle. In 2015 zal
onder andere onderzoek gedaan worden naar de inzet van echografische onderzoeken. Hiervoor
is gekozen omdat op basis van declaratiegegevens een grote praktijkvariatie te z ien is.

Digitale contractering 2016
Met ingang van 2016 gaan w ij de zorgovereenkomst uitsluitend digitaal aanbieden via het
zorginkoopportaal van VECOZO. Voor het gebruik van de digitale contractering heeft u, als
tekenbevoegde, een persoonlijk certificaat van VECOZO nodig met de juiste autorisatie. Dit kan
de VECOZO-contactpersoon van uw organisatie voor u regelen. Op de website van VECOZO tre ft
u de betreffende aanvraagformulieren aan, www.vecozo.nl.
Declaraties
Uw declaraties kunt u rechtstreeks (via VECOZO) indienen bij de eigen zorgverzekeraar van de
verzekerde. In de bijlage bij deze brief hebben w ij de contactpersonen voor declaraties bij de
deelnemende zorgverzekeraars opgenomen voor het geval u vragen heeft over uw declaraties .
Uw gegevens
Wij vragen u om de gegevens over uw organisatie zoals vermeld in de zorgovereenkomst te
controleren en waar nod ig direct te wijzigen via het VECOZO-portaal of via Vektis.
Uw reactie
De aan Multizorg VRZ deelnemende verzekeraars dienen hun verzekerden vanaf 15 november
2014 te kunnen informeren over de gecontracteerde zorgaanbieders 2015. Daarom is het van
belang dat u de zorgovereenkomst ondertekent en retourneert voor 1 oktober 2014. Vanaf die
datum is ons contractaanbod niet langer geldig.
Indien u geen zorgovereenkomst sluit met Multizorg VRZ, ontvangt de verzekerde alleen een
vergoeding conform polisvoorwaarden. Daarnaast zal uw organisatie door de deelnemende
zorgverzekeraars niet als gecontracteerde zorgaanbieder worden vermeld.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Contractbeheer van
Multizorg VRZ via nummer 030 - 68 69 177 of via e- mail geboortezorg@multizorgvrz.nl.
Met vriendelijke groet,
Multizorg VRZ B.V.
I.C. Castricum
Directeur a.i.
Bijlagen:
- Overzicht contactpersonen per zorgverzekeraar
- Algemene inkoopvoorwaarden
- Zorgovereenkomst prenatale screening, met bijlagen

komen overeen als volgt:
Artikel 1 – Definities
Verstaan wordt onder de:
a. Regionale centra voor prenatale screening: centra die door het Ministerie van VWS als
vergunninghouder zijn aangewezen voor de coördinatie van de prenatale screening in
Nederland.
b. Eerstelijns prenatale echo’s: de echo-onderzoeken die gedaan worden door de eerstelijns
zorgaanbieder en die buiten de reikwijdte van de prenatale screening vallen. Het betreft de
prestaties: algemene termijnen echo en de specifieke diagnose echo’s.
Artikel 2 – Inhoud van de overeenkomst
1. Op deze zorgovereenkomst zijn tevens de Algemene Inkoopvoorwaarden
Multizorg VRZ van toepassing. De zorgaanbieder verklaart een exemplaar van deze
voorwaarden te hebben ontvangen en daarvan te hebben kennisgenomen. Daar waar
onduidelijkheden of tegenstrijdigheden zouden zijn tussen de Algemene Inkoopvoorwaarden
en de zorgovereenkomst prevaleert de zorgovereenkomst boven de algemene
Inkoopvoorwaarden.
2. De volgende bijlagen maken deel uit van deze zorgovereenkomst:
Bijlage 1: Zorgverzekeraars 2015
Bijlage 2: Prestaties en tarieven 2015
Artikel 3 – Zorg
1. De zorgaanbieder verleent aan de verzekerden van de zorgverzekeraars echo’s in het kader
van eerstelijns verloskundige zorg zoals omschreven in artikel 2.4 lid 1 van het Besluit
Zorgverzekering.
2. Om prenatale screening te kunnen uitvoeren dient de zorgaanbieder voor het betreffende
onderdeel van de prenatale screening in het bezit te zijn van een overeenkomst met één van
de Regionale Centra voor Prenatale Screening welke vergunninghouder is in het kader van
de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO).
Artikel 4 – Kwalite it
1. Ten aanzien van de echo’s die in het kader van de prenatale screening worden uitgevoerd,
wordt toezicht op de kwaliteit gehouden door de WBO-vergunninghouder. De zorgaanbieder
verleent medewerking aan dit toezicht.
2. Om de prestaties algemene termijnen echo en de specifieke diagnose echo’s te kunnen
uitvoeren en declareren dient de zorgaanbieder te zijn ingeschreven in het echoregister van
de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) dan wel in het
Kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).
3. De zorgaanbieder verricht de echo-onderzoeken in een adequaat ingerichte en geoutilleerde
onderzoeksruimte, die voor de verzekerde goed bereikbaar en toegankelijk is.
4. De zorgaanbieder levert de zorg in samenwerking met andere zorgaanbieders in de keten
zoals de verloskundige, de kraamzorg en indien nodig met de tweedelijns zorgaanbieders in
het ziekenhuis.
Artikel 5 – Prestaties en tarieven
1. Alleen prestaties die zijn opgenomen in bijlage 2 kunnen worden gedeclareerd.
2. De van toepassing zijnde tarieven en volumebeperkingen voor specifieke prestaties worden
vermeld in bijlage 2.

Artikel 6 – Duur en einde van de overeenkomst
1. De overeenkomst is van kracht vanaf 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2015.
2. Indien deze zorgovereenkomst is aangegaan met meerdere praktijkhoudende zorgaanbieders
dient een gezamenlijke opzegging of ontbinding te zijn voorzien van de handtekening van elk
van de praktijkhoudende zorgaanbieders afzonderlijk. Bij vertrek van één of meer van de
praktijkhoudende zorgaanbieders wordt de zorgovereenkomst met de overige
praktijkhoudende zorgaanbieders automatisch voortgezet tenzij de wijziging als gevolg heeft
dat niet langer aan de voorwaarden van deze zorgovereenkomst kan worden voldaan. De
zorgaanbieder neemt in dat geval direct contact op met Multizorg VRZ; deze
zorgovereenkomst vervalt met ingang van de datum van de wijziging in de
praktijksamenstelling.
3. Op het moment van de eerste declaratie uit hoofde van een nieuwe praktijkhoudende
zorgaanbieder wordt deze geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen van deze
zorgovereenkomst.
Aldus in tweevoud opgemaakt te IJsselstein, 1 augustus 2014
namens de zorgverzekeraars,
Multizorg VRZ B.V.,

namens de zorgaanbieder,

I.C. Castricum
Directeur a.i.

Naam:
Functie:

BIJLAGE 1

ZORGVERZEKERAARS 2015 – PRENATALE SC REENING

Zorgverzekeraars met bijbehorende labels:
ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.
gevestigd te Houten

ONVZ Zorgverzekeraar

VvAA zorgverzekering

PNOzorg

(Uzovi-code 3343)
(Uzovi-code 3343)
(Uzovi-code 3343)

ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V.
gevestigd te Amersfoort

De Amersfoortse Verzekeringen
(Uzovi-code 9018)

Ditzo Zorgverzekering
(Uzovi-code 3336)

BeterDichtbij
(Uzovi-code 3339)
Eno Zorgverzekeraar N.V. en Eno Aanvullende Verzekeringen N.V.
gevestigd te Deventer

Salland verzekeringen

HollandZorg

Energiek

Salland ZorgDirect

(Uzovi-code
(Uzovi-code
(Uzovi-code
(Uzovi-code

O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.
gevestigd te Leiden

Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar

(Uzovi-code 7085)

7032)
7032)
7032)
7032)

Volmachten:
Aevitae B.V.
gevestigd te Heerlen

Aevitae (ASR Ziektekosten)

(Uzovi-code 3328)

IAK Volmacht B.V.
gevestigd te Eindhoven

IAK Volmacht B.V. (ASR Ziektekosten)

(Uzovi-code 8973)

Caresco B.V.
gevestigd te Amersfoort

Caresco (ASR Ziektekosten)

(Uzovi-code 8959)

BIJLAGE 2
PRESTATIES EN TARIEVEN PRENATALE SC REENING
Op de prestaties genoemd in deze bijlage is de meest recente prestatiebeschrijvingsbeschikking
van de NZa voor verloskunde van toepassing.
Omschrijv ing

Prenatale screening


NT-meting (maximaal 1 keer per zwangerschap)
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap.



Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) (maximaal 1 keer per
zwangerschap)
- bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap
- bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap.

Eerstelijns prenatale echo’s


Algemene termijnen echo
Dit betreft een abonnementstarief dat maximaal eenmaal per
zwangerschap in rekening mag worden gebracht.



Specifieke diagnose echo’s
Het tarief voor een specifieke diagnose echo kan per zwangerschap
alleen voor de volgende diagnoses, met als uitgangspunt daaraan
verbonden de maximale aantallen per indicatie, in rekening worden
gebracht:
- groeistagnatie (maximaal 2 echo’s)
- bloedverlies (maximaal 2 echo’s)
- uitwendige versie bij stuitligging (maximaal 2 echo’s)
- ligging (maximaal 1 echo)
- placentacontrole (maximaal 1 echo)

Ta rieven
2015

