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FEDERATIE VAN VSV’s

16 Maart 2018
Algemene bijeenkomst van de  
Federatie van VSV’s

Goede middag
Fijn dat u er bent!



Wat gaan we doen?

• Update ontwikkelingen in de Geboortezorg
• De Federatie, wat doet die?
• VSV De Basics (hoe richt je een VSV op (en waarom))
• De Netto Promotor Score (Perined)
• Ontwikkelingen in de ICT (Care Codex)
• De Kraam hoe staat het ermee (Kraamzorg De Waarden)
• De Verzekeraar (Menzis)
• Uw inbreng!
• Napraten of snel naar huis
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Trend in foetale, perinatale en neonatale sterfte
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Update van ontwikkelingen

• 18 partijen: 

• ZN, RIVM, NZa, IGJ, Perined, ZiN, VWS, ACM, CPZ, Taskforce, 
NVOG, KNOV, ACM, NFU, BO, PFN, NVZ, NVK
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CPZ

• Agenda voor de Geboortezorg 2018-2022
– Bereikt:
• Kwaliteitsindicatoren
• Deelname aan VSV verplicht
• Monitoring is mogelijk

– Nog te doen:
• Definiëren mortaliteit (als vermijdbare sterfte)
• Client centraal (met name voorlichting uniform)
• Preconceptiezorg (samen beslissen)
• Drempelloze toegang op ieder moment
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CPZ

• Doelstellingen:
– Internationale benchmark
– Beperkter set uitkomstindicatoren
– Focus op preventie
– Digitaal dashboard
– Innovatie o.b.v. feiten
– Client gelijkwaardige partner
– Vrije keus zorgverlener
– Evidence based zorgpaden
– Naadloze overdracht
– Moederraad
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ACM

• Toezicht op mededingingswet
• Verzekerden moeten kunnen kiezen

• Doel:
– Toegankelijkheid, innovatie, betaalbaarheid
– NIET in de weg staan bij samenwerking
– Voorkomen van “schadelijke” samenwerking

• Bv: collectieve boycot
• Afspreken patiënten niet over te nemen
• Beperken toetreders
• Uitwisselen prijs product zonder zorginhoudelijke reden
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ACM

• Dus:
– Eisen stellen aan toetreders mag!
– Moeten wel bijdragen aan de samenwerking
– Moeten transparant zijn
– Moeten voor ieder gelijk zijn
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IGJ (Was IGZ….)

• WKKGZ (wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg)
• Speerpunten:
– Scholing (PDCA cyclus, evaluatie en indicatoren)
– Samenwerking (MDO en gezamenlijk beleid zorg buiten de richtlijn)
– Vrouw centraal (Geboorteplan en coördinerend zorgverlener)
– Preventie (gezamenlijk instrument vroegsignalering en Stoppen met 

Roken)
• Toetsingskader 
– Eerst uittesten: pilotbezoeken: geboortezorg@igj.nl
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NZa

• Gesproken met:
– Marian Kaljouw (voorzitter RvB)
– Josefien Kursten (directeur Regulering)
– Britt Huijbregts (Beleidsmedewerker Geboortezorg)
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NZa

• Het integraal tarief is een experiment
• Beide tarieven (integraal en mono blijven vooralsnog naast mekaar 

bestaan)
• Juli 2018 vaststelling Regelgeving 2019
• Consultatie veldpartijen over integraal tarief
• Evaluatie en monitoring integrale bekostiging

– Aandachtspunten:
• Ervaring cliënten tav keuzevrijheid tov kwaliteit
• Effect op marktstructuur
• Inzicht in zorgcontracten

• Uitvoerder: NIVEL, pilot 2018
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VWS

• Regeerakkoord: “ Vertrouwen in de toekomst” 
• Uitgangspunt: Goede zorg voor ieder op juiste plek en juiste 

moment
– Ontwikkelen uitkomstindicatoren (internationaal aansluiten)
– Meer aandacht voor preventie
– Terugdringen gezondheidsverschillen
– NIPT subsidie blijft en niet in basispakket
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VWS
• Plannen geboortezorg
– Terugdringen perinatale sterfte en een gezonde start voor moeder en kind
– CPZ als aanjager voor versterken keten geboortezorg
– Perined voor registratie
– Onderzoeksprogramma ZonMW
– Zwangere centraal
– Digitale gegevensuitwisseling
– Integrale zorg
– Consortia ZonMW
– Zorgstandaard 
– Landelijk programma eerste 1000 dagen 
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VWS

• Zwangers Centraal
– Digitale uitwisseling
– Standaard Medmij en per 2020 iedereen een eigen 

gezondheidsomgeving
– Vervolg op rapport NICTIZ: Framework en roadmap

– Uitkomstindicatoren:
• In 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomsten beschikbaar voor Samen 

Beslissen
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VWS

• Integrale Zorg

• Integrale bekostiging:

– 6 pioniers voor beleidsregel

– Monitoring door RIVM (zomer 2018)

– Delen goede voorbeelden en knelpunten

• Landelijk programma eerste 1000 dagen

– Kansrijke start voor iedereen

– Verbetering samenwerking (wijk, ha, kraam, verlos, en JGZ

– Verbeteren voorlichting (anticonceptie en gezonde zwangerschap
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VWS

• Nationaal Preventieakkoord
– Terugdringen gezondheidsverschillen
– Focus op aanpak roken alcohol gebruik en overgewicht
– Aansluiten bij Healthy Pregnancy 4 all en Taskforce Rookvrije Start

( een op de 5 laag opgeleide zwangeren rookt, 60 baby’s dood door 
roken tijdens zwangerschap, 100.000 kinderen lopen risico op 
gezondheidsschade, 50% gaat na bevalling weer roken)
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RIVM

• Idee van integrale bekostiging is dat als het risico van de 
verzekeraar verlegd wordt naar de zorgaanbieder, de zorg 
goedkoper en beter wordt

• Bewijs mager
• RIVM gaat evaluatie doen, Doel:
– Inzicht in de opzet van en ervaringen met de organisatie van de 

geboortezorg na invoering integrale zorg en tarief
– Meten effect op toegankelijkheid kwaliteit en betaalbaarheid
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RIVM

• 6 VSV’s en 6 IGO’s

• 4 interviews per VSV/IGO

• Data gebruik van VECTIS en Perined 2015 en 2016

• Difference-in-difference design: pre-intervention
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ZN

• Gezamenlijk beleid vs Organisatiebeleid

• “ De Zorgverzekeraars hebben een gezamenlijk beleid maar het 
daadwerkelijk beleid wordt per verzekeraar vastgesteld” 

• Financiële afspraken per verzekeraar

• Wens tot overhalen van meer VSV’s voor integrale bekostiging
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ZN

• 2019 is HET jaar om over te gaan. Uitkomsten nog op tijd voor de 
evaluatie van VWS

• Ondersteuning transitiekosten
• Beter volgbeleid
• Snellere contractering

Voorwaarden:
Intrinsieke motivatie
Vroeg in gesprek met alle verzekeraars
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ZonMw
• Vier programmalijnen
– Preventie: gezondheidsbevordering
– Preventie: pre- en neonatale screening
– Zorginterventies in de integrale geboorteketen
– Organisatie en kwaliteit van integrale geboortezorg

• Voorbeelden
– Regionale protocollen
– Predictiemodel pre ecclampsie en zwsch diabetes
– Multidisciplinaire teamtrainingen
– Blauwdruk voor zorg kwetsbare zwangeren
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• Opgericht op 20 december 2018
• Inmiddels 36  41 leden! (55%)
• Sinds 4 weken rekening nummer
• Probleem van oprichting zelfde als hele 

integrale tarief
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• Géén coördinatie
• Grote onderlinge verschillen 
• In organisatievorm
• In mate van participatie 
• In samenstelling
• In slagkracht
• In “professionalisering”

Waar staan we?
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• Eenduidige leiding in de integrale zorg
• Modellen voor een (simpele) organisatie
• Geen dwang tot integraal tarief
• Vermindering aantal vergaderingen/bijeenkomsten
• Een integraal dossier
• Concrete ondersteuning voor de VSV’s waar t 

moeizaam gaat (zonder dubbele agenda!)
• Structurele financiering

Wat is wenselijk
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• 77 VSV’s

• 22 “koplopers” 

• 8 IGO’s (
• 6 Intergraal tarief (5x cooperatie, een keer bussiness

unit)
• 2 Innovatietarief

Waar staan we?
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• Belangen van ALLEVSV’s behartigen

• Goede, veilige en toegankelijke  integrale geboortezorg

• Bevorderen wetenschappelijk onderzoek integrale geboortezorg 

• Objectiveren en meten kwaliteit integrale geboortezorg

• Opzetten kwaliteitscyclus

• Garanderen van vrije keuzemogelijkheden vrouw

Doelstellingen, algemeen
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• Platform voor informatie uitwisseling 

• “ Professionaliseren”  VSV’s

• Kostenbewaking voor VSV’s

• Coördinatie van de “zorg” aan de VSV’s !!!

• Landelijk afstemming voordat VSV’s worden benaderd

• Ook 2de indicator van de cliënt beleving landelijk en betaald

Plannen 2018 voor de Federatie
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VSV de Basics

• Doelstelling
• Minimum eisen
• Informele vs formele vereniging
• Wat moet je regelen
• Wat kost het
• Hoe regel je het
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Doelstelling

• De mogelijkheid creëren om geld te ontvangen! 
• De mogelijkheid voor partners tot aanspreekpunt (ook buiten 

uw regio)
• Kanaliseren van de communicatie
• Gesprekspartner voor de Verzekeraar, Gemeente, Federatie 

CPZ enz.
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Minimum eisen

• Alle VSV’s zijn al (minimaal) een informele vereniging (tenzij al 
anders geformaliseerd)

• Er moeten 3 personen zijn die dat VSV vormen:
– Voorzitter
– Penningmeester
– Bestuurslid (liefst ICT aanspreekpunt)
– Mailadres op naam VSV!!!
– Meer is welkom maar niet nodig
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Vereniging, Coöperatie, Stichting, BV
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Bestuur Economisch belang Economisch belang

Nee Ja
Betrokkenen Vereniging Coöperatie
Geldschieters Stichting BV



(Informele) Vereniging

• 2 of meer personen die volgens vastgestelde regels 
samenwerken voor een bepaald doel

• Vereniging is een rechtspersoon

• 2 typen:
– Beperkte rechtsbevoegdheid (informeel)
– Volledige rechtsbevoegdheid( formeel)
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Informele Vereniging

• Geen statuten nodig
• Geen verplichte inschrijving KvK

• Nadeel: Hoofdelijk aansprakelijk
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Formele Vereniging

• Bij oprichting of later statuten nodig (notaris)
• Inschrijving KvK (naam en vestigingsplaats en wie t bestuur is)

• Geen hoofdelijke verantwoordelijkheid
• Mogelijkheid de bestuursaansprakelijkheid te verzekeren
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https://www.betaalbarekunst.nl/kunst-kopen/giclees-kunst-reproducties/summer-in-tuscany/
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Dank voor uw aandacht

ff bijkletsen…


