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Geachte leden van de Tweede Kamer,
Op 30 september spreekt u tijdens het AO Zwangerschap en Geboortezorg over de
uitkomsten van het experiment integrale bekostiging van de geboortezorg. Voorop moet
staan dat de zwangere vrouw en haar zorgvraag centraal staan. De manier van
bekostigen mag keuzevrijheid niet belemmeren. Patiëntenfederatie Nederland vraagt uw
aandacht voor twee belangrijke punten.
1. Garandeer de keuzevrijheid van zwangere vrouwen
Patiëntenfederatie Nederland pleit al langer voor het behoud van keuzevrijheid van
zwangeren. De wijze van bekostiging in de geboortezorg mag de keuzevrijheid op geen
enkele manier belemmeren. Bij integrale bekostiging spreekt de zorgverzekeraar met een
integrale geboortezorgorganisatie (IGO) tarieven af voor integrale prestaties. Daarin is de
zorg van verschillende zorgverleners (zoals verloskundige, gynaecoloog en kraamhulp)
samengenomen. Maar zwangeren zullen soms een deel van die zorg willen ontvangen bij
een aanbieder buiten een IGO. Om dat mogelijk te maken is tijdens het experiment
integrale bekostiging de ‘bundelbreker’ geïntroduceerd. Indien een zwangere een deel van
de geboortezorg ontvangt van een zorgaanbieder die niet is aangesloten bij de IGO, dan
vervalt met de bundelbreker de integrale bekostiging voor de betreffende fase en
declareren de zorgverleners de zorg monodisciplinair. Daarmee stond de bekostiging de
keuzevrijheid van de zwangere niet in de weg.
In haar adviesrapport1 schrijft de NZa de bundelbrekers een lastig punt te vinden. In
sommige regio’s komen bundelbrekers vaak voor, wat het werken met integrale
bekostiging volgens de NZa belemmert. De NZa adviseert om uiterlijk per 2028 de
mogelijkheid van monodisciplinaire bekostiging te beëindigen. De bundelbrekers zouden
dan worden afgeschaft. Daardoor kan volgens de Patiëntenfederatie de keuzevrijheid van
zwangeren niet meer worden gegarandeerd.
> Wilt u de minister vragen om de bekostiging voor integrale geboortezorg
vorm te geven met volledige garanties voor het behoud van de keuzevrijheid
van zwangeren?
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2. Voorkom fragmentatie van het geboortezorglandschap
Geboortezorgorganisaties hebben de ruimte om zelf een passende organisatievorm te
kiezen voor het aanbieden van zorg met integrale bekostiging. Na de vaststelling van de
Beleidsregel in 2017 zijn er acht IGO’s opgericht. Dit zijn nieuwe organisaties in het
zorglandschap die op verschillende wijze zijn georganiseerd. Daardoor raakt het
zorglandschap verder versnipperd en complex voor (aanstaande) zwangeren. Dit is een
onwenselijke ontwikkeling omdat in een onoverzichtelijk zorglandschap het voor
(aanstaande) zwangeren nog lastiger wordt om de voor haar passende organisatie en
zorgverlener(s) te vinden.
>Wilt u de minister vragen te zorgen voor een overzichtelijk zorglandschap
zodat het vinden van passende geboortezorg op een eenvoudige wijze mogelijk
is?

We vragen u deze punten te betrekken in het Algemeen Overleg Zwangerschap en
Geboorte op 30 september. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan zijn we
graag beschikbaar.
Met vriendelijke groet,

Dianda Veldman
Patiëntenfederatie Nederland

