Intentieverklaring integrale geboortezorg Breda e.o.
De verloskundigen coöperatie Breda e.o. (VCB&O), de vakgroep gynaecologie van het MSB-A en
Amphia gaan een intensieve samenwerking in de geboortezorg aan door het tekenen van een
samenwerkingsovereenkomst op 1 november 2016 ter oprichting van Annature geboortezorg, een
Business Unit (BU) welke juridisch onderdeel wordt van Stichting Amphia. De VCB&O en het MSB-A
gaan een Overeenkomst van Opdracht aan met Business Unit Annature.
Annature Geboortezorg, de coöperatie Kraamzorg Breda en Buurtzorg Kraam gaan akkoord met de
overstap naar integrale bekostiging van de geboortezorg in de regio Breda per 1 januari 2017 conform
e
NZa beleidsregel BR/REG-17146. In het jaar 2017 zal de extramurale kraamzorg (het 9 deeltarief,
kraamzorg postnataal per uur) nog geen onderdeel uitmaken van het integrale tarief dat Annature met
de zorgverzekeraars zal afspreken. Extramurale kraamzorg wordt in 2017 dus nog separaat door de
zorgverzekeraars ingekocht bij de huidige kraamzorgorganisaties. Voor wat betreft de kraamzorg
prestaties in de overige deeltarieven (het huisbezoek in deeltarief 2, zijnde ‘geboortezorg prenataal’,
en de partusassistentie in deeltarief 4, zijnde ‘geboortezorg nataal’) worden er voor het jaar 2017
contractafspraken gemaakt tussen Annature geboortezorg en de coöperatie kraamzorg Breda of de
separate kraamzorgorganisaties.
De coöperatie Kraamzorg Breda, Buurtzorg Kraam en Annature geboortezorg spreken de intentie uit
om in 2017 de zorginhoudelijke, organisatorische, bestuurlijke en juridische aanhechting van de
kraamzorg aan Annature in goede onderlinge overeenstemming te regelen en te borgen. Partijen
spreken af dat proeven op het gebied van integratie van kraamzorg in de integrale geboortezorg in
2017 slechts plaatsvinden met instemming van alle betrokken partijen. Partijen hebben de intentie dat
per 1 januari 2018 de volledige integrale geboortezorg, inclusief het negende deeltarief bij Annature
kan worden ingekocht.
Met de ondertekening van deze intentieverklaring spreken de ondertekende partijen het vertrouwen uit
dat de doelstelling van integrale geboortezorg inclusief kraamzorg ultimo 31 december 2017 behaald
zal zijn.
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