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Inleiding

In dit document vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de (eerstelijns 
mono-disciplinaire verloskundige) overeenkomsten.

In het document wordt een aantal veelgestelde vragen uitgelicht. In het tweede deel 
beschrijft het document de wijzigingen per zorgverzekeraar.

Dit document heeft als doelstelling de leden van de KNOV te informeren en beschrijft de 
wijzigingen ten opzichte van de overeenkomsten van 2021 feitelijk en puntsgewijs.

Op 9 september 2021 vindt het Platform Algemene Zaken (PLAZA) plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst worden de wijzigingen in dit document besproken.
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Contractduur overeenkomsten 2022

Zorgverzekeraar( Contractduur

VGZ 1 jaar

CZ 1 jaar

Zilveren Kruis* 1 jaar

Menzis 2 jaar

Zorg en Zekerheid 2 jaar (startdatum 2021)

DSW 1 jaar

ASR 2 jaar (startdatum 2021)

Caresq 1 jaar

ONVZ 2 jaar (voorheen 1 jaar)

Eno 2 jaar (startdatum 2021)

*De Friesland valt onder Zilveren Kruis
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Veelgestelde vragen

Bij welke echoregisters moeten verloskundigen ingeschreven staan voor de basisechoscopie?

De grote zorgverzekeraars hebben in hun inkoopbeleid aangegeven dat voor echoscopie 
inschrijving in het BEN register een vereiste is. Caresq hanteert het register van de KNOV.

Wat is het aantal echo’s dat vergoed wordt in 2022?

Dat verschilt per zorgverzekeraar. De aantallen zijn opgenomen in een overzicht (slide 6)

Is het mogelijk om alleen een deel van de overeenkomst te tekenen?
Alleen wanneer een overeenkomst is opgesplitst in 2 delen kan je een deel ondertekenen en 
het andere deel niet (zoals bij VGZ met een overeenkomst SEO en een overeenkomst 
Verloskunde). Wanneer het één overeenkomst betreft dan moet de gehele overeenkomst 
getekend worden en kan er niet gekozen worden om bepaalde bepalingen wel te ondertekenen 
en andere niet. 

Is het verplicht om geregistreerd te staan in het UBO-register? 
Ja dit wordt in 2022 een verplichting, zorg ervoor dat je ingeschreven staat! Zie hiervoor de 
eerdere berichtgeving hierover. 

https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/meerkostenregeling-en-ubo-register/3282
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Echoregister basisechoscopie en aantal echo’s

Zorgverzekeraar Benodigde registers en aantal vergoede echo’s in 2022

VGZ BEN (in 2021 was dit KNOV en/of BEN)                                                                                         
Bij het maken van een specifieke diagnose echo kunnen aan de hand van de gemaakte echo door de Zorgaanbieder 
meerdere diagnoses beoordeeld worden. Echter is per consult slechts één diagnose echo te declareren bij de 
Zorgverzekeraar. 
De volgende echo’s kunnen gedeclareerd worden: algemene termijn echo, groeistagnatie, bloedverlies, uitwendige 
versie bij stuitligging, ligging, placentacontrole en verminderde vitaliteit. 

Artikel 8.3: Bij een Zorgaanbieder of de zorgverlener die als verloskundige of echoscopist bij de Zorgaanbieder 
werkzaam is, die in het contractjaar gemiddeld meer dan 2 specifieke diagnose echo’s groeistagnatie, 
bloedverlies, ligging, placentacontrole en verminderde vitaliteit per zwangere declareert of indiceert en hier 
geen aanvaardbare verklaring voor heeft, kan de Zorgverzekeraar een nadere controle uitvoeren.
(er zijn geen veranderingen 2022-2021)
Overeenkomst SEO: daarin is ook de SEO opgenomen.

CZ BEN (in 2021 was dit ook BEN)

Zilveren Kruis BEN   (in 2021 was dit KNOV en/of BEN)                                                        
Abonnement Termijnecho (max. 1 per zwangerschap) en maximaal 1 vitaliteitsecho. Bij de volgende echo’s worden 

geen aantallen genoemd en zijn uitsluitend op medische indicatie: biometrie echo, echo vanwege bloedverlies, 
begeleidingsecho bij uitwendige versie bij stuitligging, liggingsecho en echo lokalisatie placenta
Het abonnementstarief voor een termijnecho kan per zwangerschap maar éénmaal in rekening worden gebracht. Het 
abonnement betreft één of meerdere echo’s en is inclusief eventuele niet-geïndiceerde echo’s. (geen veranderingen 
2022-2021)

Menzis Als er geen gezamenlijk echoregister is per 2022 dan geldt als minimumeis een inschrijving in het BEN-register of een 
inschrijving in het KNOV-register waarbij tevens voldaan moet worden aan de minimumnormen (aantallen echo’s en 
aantal toetsingen per jaar) zoals die voor het BEN-register gelden. (uit inkoopbeleid)
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Echoregister basisechoscopie en aantal echo’s

Zorgverzekeraar Benodigde registers en aantal vergoede echo’s in 2022

Zorg en Zekerheid KNOV en/of BEN
Aantal vergoede echo’s zie overeenkomst 2021-2022

DSW KNOV of BEN
Specifieke diagnoses, met medische indicatie:
2 echo’s voor: biometrie echo, bloedverlies, begeleidingsecho bij uitwendige versie, 
1 echo voor: liggingsecho, echo lokalisatie placenta, vitaliteitsecho. 

Met als uitgangspunt de daaraan verbonden maximale aantallen per diagnose 
Algemene termijnecho: 1
(geen veranderingen 2022-2021)

ASR KNOV en/of BEN
Aantal vergoede echo’s zie overeenkomst 2021-2022

Caresq KNOV  (voorheen KNOV of BEN)
2 echo’s voor: groeistagnatie, bloedverlies en uitwendige versie.
1 echo voor: ligging echo, placentacontrole en verminderde vitaliteit (geen veranderingen 2022-2021)

ONVZ

Eno KNOV en/of BEN

Aantal vergoede echo’s zie overeenkomst 2021-2022
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Wijzigingen per zorgverzekeraar
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VGZ

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

2022: 
M.b.t. IUD aanbrengen/implanteren/verwijderen etonogestrel implantatiestaafje wordt er geen opmerking gemaakt over 
het informeren van de verzekerde door de zorgaanbieder dat de kosten die gemaakt worden ten laste komen van het eigen 
risico. Ook wordt er geen opmerking gemaakt over het informeren van de verzekerde dat wanneer het uitgevoerd wordt 
door een huisarts het niet ten laste van eigen risico komt. 

2021:
M.b.t. IUD aanbrengen/implanteren/verwijderen etonogestrel implantatiestaafje: de Zorgaanbieder dient de verzekerde, 
voorafgaand aan het uitvoeren van deze prestatie, te informeren dat de kosten van deze prestatie uitgevoerd door de 
Zorgaanbieder ten laste komen van het eigen risico. De Zorgaanbieder dient de Verzekerde óók te informeren over het feit dat de 
kosten voor deze prestatie indien deze wordt uitgevoerd door een huisarts níet ten laste van het eigen risico komen. 

2022:
De Zorgaanbieder registreert, via Stichting Prenatale Registratie Nederland (PRN) en levert via PRN gegevens aan voor het 
meten van de landelijk vastgestelde Kwaliteitsindicatoren. De Zorgaanbieder gebruikt de resultaten van deze registratie ter 
verdere optimalisering van de kwaliteit van zorg. 

2021:

De Zorgaanbieder registreert de zorginhoudelijke indicatoren (dat wil zeggen de dan met landelijke beroepsvereniging 
afgestemde indicatoren) en gebruikt de resultaten van deze toetsing ter verdere optimalisering van de kwaliteit van zorg. De 
Zorgaanbieder stelt deze resultaten tijdig beschikbaar aan de daarvoor bestemde portal

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar 1 november

URL: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/overeenkomsten

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/overeenkomsten


Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

VGZ

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

Nieuw in 2022:

De waarnemer dient te voldoen aan alle criteria en voorwaarden van deze overeenkomst. 

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar 1 november

URL: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/overeenkomsten

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/overeenkomsten
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CZ

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar p.m.

URL: https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

Nieuw in 2022:

De zorgaanbieder draagt zorg voor duidelijke uitleg over de mogelijkheid tot het opstellen van een geboorteplan. Indien de 
Verzekerde een geboorteplan opstelt, draagt de Zorgaanbieder er zorg voor dat de wensen en verwachtingen van de 
Verzekerde besproken en indien mogelijk gevolgd worden. 

2022: de Verloskundige werkzaam in de praktijk van de Zorgaanbieder levert uiterlijk op 31 januari 2023 het aantal 
zelfstandig afgeronde bevallingen in 2022 bij de Zorgverzekeraar aan. Het format dat hiertoe gebruikt moet worden staat op 
de website van de Zorgverzekeraar. 

2021: de Verloskundige werkzaam in de praktijk van de Zorgaanbieder levert uiterlijk op 31 januari 2022 het aantal 
zelfstandig afgeronde bevallingen in 2021 bij de Zorgverzekeraar aan. Het format dat hiertoe gebruikt moet worden staat op 
de website van de Zorgverzekeraar. (dit gold toen alleen voor nieuwe aanbieders)

Nieuw in 2022: de Zorgaanbieder verleent de Zorg aan de Verzekerde door middel van aan de Zorgaanbieder verbonden 
praktijkmedewerkers en waarnemers die bevoegd en bekwaam zijn de Zorg te verlenen. Zij kunnen zich laten bijstaan door 
het voor de Zorgaanbieder werkzame hulppersoneel. 

Nieuw in 2022:  de Zorgaanbieder heeft aantoonbaar minimaal 2 fte verloskundigen aan zich verbonden.

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads
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CZ

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar p.m.

URL: https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

2022: de Zorgaanbieder heeft een schriftelijke adequate waarnemings- en achterwachtregeling getroffen. Hieruit blijkt 
aantoonbaar dat bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie, beroepsgerichte na-of bijscholing en daarmee vergelijkbare 
omstandigheden die van invloed zijn op de continuïteit, de verlening van de Zorg gewaarborgd is. De Zorgaanbieder levert 
deze regeling op verzoek bij de Zorgverzekeraar aan.

2021: de praktijk heeft een adequate waarnemings- en achterwachtregeling getroffen en heeft deze op schrift. 

2022: de Zorgaanbieder verplicht zich de kraamzorgaanbieder tijdig op te roepen voor partusassistentie, zodat de 
kraamverzorgende vóór de geboorte van het kind bij de partus aanwezig is. De Zorgaanbieder houdt hierbij rekening met de 
norm van maximaal 60 minuten na oproep waarbinnen de kraamverzorgende aanwezig moet zijn. 
2021: De Zorgaanbieder verplicht zich de kraamzorgaanbieder tijdig op te roepen voor partusassistentie, zodat de 
kraamverzorgende vóór de geboorte van het kind bij de partus aanwezig is. De Zorgaanbieder houdt hierbij rekening met de 
norm van maximaal 60 minuten na oproep waarbinnen de kraamverzorgende aanwezig moet zijn. Indien geïndiceerd, roept 
de Verloskundige de kraamzorgaanbieder in een eerder stadium op voor vervroegde inzet van partusassistentie

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads
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CZ

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar p.m.

URL: https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

Nieuw in 2022:

UBO (Ultimate Benifical Owner) 
1. De Zorgaanbieder heeft geen UBO die vermeld staat op een sanctielijst zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel. 
2. Onverminderd hetgeen bepaald in lid 1 mag de Zorgverzekeraar op grond van de Sanctieweten regelgeving (waaronder de 
Sanctiewet 1977) nooit betalingen verrichten aan een Zorgaanbieder waarvan de UBO (uiteindelijk belanghebbende) is vermeld op een 
sanctielijst behorend bij de Sanctiewet- en regelgeving. Om dit te kunnen controleren maakt Zorgverzekeraar onder andere gebruik van 
het landelijk UBO-register en Vektis. De Zorgaanbieder draagt daartoe – indien voor haar een registratieplicht geldt - zorg voor een 
juiste UBO-registratie in het landelijk UBO-register en Vektis. Mocht de Zorgverzekeraar niet zelfstandig, onder andere door 
gebruikmaking van het UBO-register en Vektis, kunnen vaststellen wie de UBO van de Zorgaanbieder is, dan verstrekt Zorgaanbieder op 
eerste verzoek van Zorgverzekeraar deze informatie aan de Zorgverzekeraar. 
3. De Zorgverzekeraar verricht nooit betalingen aan Zorgaanbieder indien blijkt dat de UBO van Zorgaanbieder is vermeld op een 
sanctielijst behorend bij de Sanctiewet- en regelgeving. 
4. Indien Zorgverzekeraar de UBO van de Zorgaanbieder niet kan achterhalen en Zorgaanbieder na het eerste verzoek van de 
Zorgverzekeraar geen informatie verstrekt over de UBO (zoals bedoeld in lid 2), dan heeft Zorgverzekeraar de mogelijkheid om 
betalingen aan Zorgaanbieder op te schorten totdat Zorgverzekeraar meer duidelijkheid over de UBO van de Zorgaanbieder heeft 
verkregen. 

2022: het niet terstond uitoefenen van enig recht dat de Zorgverzekeraar op grond van de wet of deze overeenkomst heeft zal in geen
geval worden geacht te zijn het doen van afstand van dat recht door de Zorgverzekeraar.
2021: de Zorgverzekeraar behoudt elk recht dat hij ontleent aan deze overeenkomst en de wet, behalve indien de 
Zorgverzekeraar daarvan uitdrukkelijk schriftelijk afstand doet.

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads
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CZ

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar p.m.

URL: https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

2022 slotbepaling artikel 7:
In geval de overeenkomst met de Zorgverzekeraar eindigt en niet aansluitend wordt vernieuwd, is de Zorgaanbieder 
gehouden de Verzekerde met een naturapolis op de hoogte te brengen van de beëindiging van de contractuele relatie met 
de Zorgverzekeraar met inachtneming van het volgende: 
a) de Zorgaanbieder informeert de Verzekerde waar mogelijk twee maanden voorafgaand aan de datum van afloop van de 
overeenkomst over de beëindiging van de overeenkomst met de Zorgverzekeraar; 
b) de Zorgaanbieder informeert de Verzekerde over de consequenties van het opheffen van het rechtstreeks declareren aan 
de Zorgverzekeraar, inclusief de eventueel afgesproken incassoprocedure tussen de Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar; 
c) de Zorgaanbieder declareert de behandeling(en) na afloop van de overeenkomst rechtstreeks bij de Verzekerde met 
inachtneming van de bij deze overeenkomst afgesproken tarieven; 
d) de Zorgaanbieder wijst de Verzekerde op de mogelijkheid de behandeling voort te zetten bij een zorgaanbieder die wel 
een overeenkomst met de Zorgverzekeraar heeft. De Zorgaanbieder adviseert de Verzekerde contact op te nemen met de 
Zorgverzekeraar waarbij tevens verwezen kan worden naar ‘Zorgvinden’ op de websites van de Zorgverzekeraar, en 
e) indien de behandeling van de Verzekerde wordt voortgezet door een gecontracteerde zorgaanbieder is de Zorgaanbieder 
verantwoordelijk voor een adequate overdracht, een en ander in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads
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CZ

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar p.m.

URL: https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

2021 slotbepaling artikel 7:

In geval de overeenkomst met de Zorgverzekeraar eindigt en niet aansluitend wordt vernieuwd, is de Zorgaanbieder 
gehouden de Verzekerde op de hoogte te brengen van de beëindiging van de contractuele relatie met de Zorgverzekeraar 
met inachtneming van het volgende: 
a. wanneer de verwachte bevallingsdatum binnen drie maanden na afloop van de overeenkomst valt, dan dient de Zorg tot 
en met het kraambed te worden voortgezet. Hierbij geldt het volgende: 

I de Zorgaanbieder informeert de Verzekerde over de consequenties van het opheffen van het rechtstreeks declareren   

aan de  Zorgverzekeraar; en 
II de Zorgaanbieder declareert de Zorg na afloop van de overeenkomst rechtstreeks bij de Verzekerde met inachtneming   

van de in deze overeenkomst afgesproken tarieven; 

b. wanneer de verwachte bevallingsdatum minstens drie maanden na afloop van de overeenkomst valt, dan geldt het 
volgende: 

I de Zorgaanbieder informeert de Verzekerde waar mogelijk twee maanden voorafgaand aan de datum van afloop van de 

overeenkomst over de beëindiging van de overeenkomst met de Zorgverzekeraar; 
II de Zorgaanbieder wijst de Verzekerde op de mogelijkheid de behandeling voort te zetten bij een zorgaanbieder die wel   

een overeenkomst met de Zorgverzekeraar heeft. De Zorgaanbieder adviseert de Verzekerde contact op te nemen met   

de Zorgverzekeraar waarbij tevens verwezen kan worden naar ‘Zorgvinden’ op de websites van de Zorgverzekeraar, en

III indien de Zorg wordt voortgezet door een gecontracteerde zorgaanbieder is de Zorgaanbieder verantwoordelijk voor 

een adequate overdracht, een en ander in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/geboortezorg/downloads
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Zilveren Kruis

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

Verplichtingen zorgaanbieder:

2022: De zorgaanbieder draagt zorg voor de inzet van vervroegde partusondersteuning indien nodig, conform

kwaliteitskader ‘Vervroegde Partusondersteuning Kraamverzorgenden’.

2021: De zorgaanbieder draagt zorg voor één-op-één begeleiding tijdens de bevalling (conform kwaliteitskader vervroegde 
inzet partusassistentie).

2022: De zorgaanbieder registreert de landelijk afgestemde zorginhoudelijke indicatoren en levert ze aan bij Perined.

Hij gebruikt de resultaten van zowel zijn praktijk als die van zijn VSV voor de verbetering van de kwaliteit van zorg voor zijn 
cliënten.

2021: De zorgaanbieder registreert de landelijk afgestemde zorginhoudelijke indicatoren in de HL7V3. U gebruikt de 
resultaten van zowel uw praktijk als die van uw VSV voor de verbetering van de kwaliteit van uw zorg van verloskundigen. 

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar 1 november 2021

URL: https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geboortezorg/contract-voor-geboortezorg

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geboortezorg/contract-voor-geboortezorg
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Echoscopie
2022:
1. Deze overeenkomst is alleen geldig voor de prestatie prenatale screening (TTSEO-meting) als de zorgaanbieder voor de looptijd van 
deze overeenkomst een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met één van de WBO-vergunninghouders voor wat betreft de 
uitvoering van prenatale screening (TTSEO-meting).
De zorgaanbieder is verplicht (een) kopie(ën) van deze overeenkomst(en) te overleggen aan Zilveren Kruis indien zij deze opvraagt.
2. De zorgverlener die een vorm van echoscopie (TTSEO, Termijnecho, Specifieke diagnose echo) feitelijk uitvoert, is in het bezit van 
een geldig diploma/certificaat voor het uitoefenen van de basis echo.
3. Indien één van de volgende vormen van echoscopie: Termijnecho, Specifieke diagnose echo, in artikel 1 lid 3 van Deel 1 is 
aangevinkt/overeengekomen, dan staat de zorgverlener die de betreffende vorm van echoscopie feitelijk uitvoert, hiervoor 
ingeschreven in het betreffende echoregister van de BEN.

2021:
1. Deze overeenkomst is alleen geldig als de zorgaanbieder voor de looptijd van deze overeenkomst een samenwerkingsovereenkomst 
heeft gesloten met één van de WBO-vergunninghouders voor wat betreft de uitvoering van prenatale screening (SEO en/of NT-meting). 
2. Aan elke (van de hieronder genoemde) prestaties prenatale screening dient een overeenkomst met de WBO- vergunninghouder ten 
grondslag te liggen. De zorgaanbieder is verplicht (een) kopie(ën) van deze overeenkomst(en) te overleggen aan Zilveren Kruis indien zij 
deze opvraagt. 
3. De zorgaanbieder is in het bezit zijn van een geldig diploma/ certificaat voor het uitoefenen van de basis echo. 
4. De zorgaanbieder staat ingeschreven in het echoregister van BEN en/of KNOV

Ubo
2022: 
1.Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigingen optreden ten aanzien van de Ultimate beneficial owner(s) (UBO (‘s)) 
van de zorgaanbieder dan is de zorgaanbieder verplicht dit onverwijld mede te delen aan Zilveren Kruis.
2. De zorgaanbieder is verplicht zich te houden aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Sanctiewet 
1977.
3. Zilveren Kruis is gerechtigd deze overeenkomst tussentijds met onmiddellijke ingang dan wel op een door Zilveren Kruis nader te 
bepalen datum op te zeggen indien Zilveren Kruis schending van de verplichtingen genoemd in voorgaande leden constateert. 
Betalingen aan de zorgaanbieder kunnen bij voornoemde schending per direct worden opgeschort.

2021: geen opmerkingen over Ubo

21-9-2021
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Menzis

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

• Overeenkomst volgt.

• Voor praktijken in de Menzis regio’s die al centering pregnancy bieden is een stimuleringsregeling voor uitbreiding van 
het aantal groepen (uit inkoopbeleid)

• URL: https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geboortezorg

Contractduur Uiterlijke tekendatum
2 jaar (2022-2023)
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Zorg en Zekerheid

Voor alle zorgaanbieders heeft Zorg en Zekerheid een tweejarige overeenkomst (2021 - 2022) afgesloten.

Omdat Zorg en Zekerheid dit jaar niet contracteert, worden zij dit jaar niet meegenomen in de analyse.
Alleen nieuwe contractanten ontvangen een overeenkomst

Contractduur Uiterlijke tekendatum
2 jaar (2021-2022) n.v.t.

URL: https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/beroepsgroep/geboortezorg.htm

https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/beroepsgroep/geboortezorg.htm


Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

DSW

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar p.m.

URL: https://www.dsw.nl/zorgverleners/verloskunde

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

Verlening van de zorg:
2022: de Verloskundige kan in het preconceptieconsult het geheel aan maatregelen ter bevordering van de gezondheid van 
vrouwen met een kinderwens bespreken, voor zover de zorg wordt geleverd op geleide van de zorgvraag van de vrouw en 
deze zorgvraag een individueel karakter heeft. 

2021: de Verloskundige geeft tijdens de zwangerschap of in de postnatale fase de Verzekerde desgewenst informatie/advies 
over anticonceptiezorg. 

Kwaliteit:

Nieuw in 2022: indien de Verloskundige het preconceptieconsult aanbiedt, wordt dit geleverd conform de 
samenwerkingsafspraken vastgelegd in de multidisciplinaire Preconceptie Indicatie Lijst (PIL). 

Zorg:
Nieuw in 2022: De Zorgverzekeraar vergoedt uitsluitend zorg die conform de polisvoorwaarden van de Zorgverzekeraar voor 
vergoeding in aanmerking komt. 

Declareren:

Nieuw in 2022: bij de zorgverzekeraar Nb. Dit is sectorspecifiek afhankelijk of er een behandeltraject is; 
bijvoorbeeld verloskundetraject, DBC of per behandeling declareren. 

https://www.dsw.nl/zorgverleners/verloskunde


Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

ASR

Voor alle zorgaanbieders heeft ASR een tweejarige overeenkomst (2021 - 2022) afgesloten.

Omdat ASR dit jaar niet contracteert, worden zij dit jaar niet meegenomen in de analyse.

Alleen nieuwe contractanten ontvangen een overeenkomst. 

Contractduur Uiterlijke tekendatum
2 jaar (startdatum 2021-2022)

URL: https://www.amersfoortse.nl/zorgaanbieder/geboortezorg

https://www.amersfoortse.nl/zorgaanbieder/geboortezorg


Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Caresq

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

In overeenkomst van 2022 wordt niet gesproken over het volgende dat wel in overeenkomst van 2021 stond: De 
zorgaanbieder heeft een overeenkomst met één van de Regionale Centra voor prenatale screening voor het uitvoeren van 
de SEO en/of NT-meting en/of counseling. 

Contractduur Uiterlijke tekendatum
1 jaar 1 november 2020

URL: https://caresq.nl/geboortezorg/verloskunde

https://caresq.nl/geboortezorg/verloskunde


Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

ONVZ

Belangrijkste wijzigingen in overeenkomst 2022

Overeenkomst volgt.

Contractduur Uiterlijke tekendatum
2 jaar (voorheen 1)

URL: https://www.onvz.nl/zorgverlener/geboortezorg/inkoop-geboortezorg

https://www.onvz.nl/zorgverlener/geboortezorg/inkoop-geboortezorg


Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Eno

Voor alle zorgaanbieders heeft Eno een tweejarige overeenkomst (2021 - 2022) afgesloten.

Omdat Eno dit jaar niet contracteert, worden zij dit jaar niet meegenomen in de analyse.

Alleen nieuwe contractanten ontvangen een overeenkomst. 

Contractduur Uiterlijke tekendatum
2 jaar (2021-2022) n.v.t.

URL: https://www.eno.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/verloskunde

https://www.eno.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/verloskunde

