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Datum 31 augustus 2020 
Betreft Aanbieding rapport 'Integrale bekostiging van de 

geboortezorg: ervaringen na drie jaar en de eerste 
zichtbare effecten' 

Geachte mevrouw Westgren, 

Met genoegen bied ik u hierbij het rapport “Integrale bekostiging van de 
geboortezorg: ervaringen na drie jaar en de eerste zichtbare effecten” aan. 

Het RIVM monitort sinds 2015 de ontwikkelingen in de geboortezorg inzake 
integrale bekostiging. Per 1 januari 2017 hebben zes integrale geboortezorg 
organisaties (igo’s) een integraal bekostigingscontract gesloten met 
zorgverzekeraars. In 2019 zijn hier nog twee igo’s bijgekomen. Deze rapportage 
geeft inzicht in de ervaringen na drie jaar en de eerste zichtbare effecten van 
integrale bekostiging op zorggebruik, zorguitgaven en gezondheidsuitkomsten.  

Uit het kwalitatief onderzoek komt naar voren dat de betrokkenen positief zijn 
over de meer gestructureerde en minder vrijblijvende samenwerking binnen de 
igo. Wel zijn de grote administratieve lasten een risico voor het behoud van 
draagvlak. Ook is de implementatie van integrale bekostiging nog in een 
transitiefase, waardoor een optimaal effect nog niet behaald is. Bestuurders gaven 
aan dat de onduidelijkheid over de toekomst van integrale bekostiging na 2021 
belemmerend werkt.  
Uit het kwantitatief onderzoek blijkt dat integrale bekostiging geassocieerd kan 
worden met een kleine toename van poliklinische bevallingen en een afname van 
ziekenhuisbevallingen. Daarnaast werd een kleine afname gevonden in primaire 
keizersneden en een toename in secundaire keizersneden. De groei in de totale 
geboortezorguitgaven per zwangerschap was bij de igo’s beperkter. Er zijn geen 
effecten gevonden op gezondheidsuitkomsten. 

Het rapport zal, zoals besproken, worden vrijgegeven zodra het toegezonden 
wordt aan de Tweede Kamer. Wanneer dit langer dan vier weken na dagtekening 
van deze brief is, zullen de onderzoeksresultaten op dat moment openbaar 
gemaakt worden. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat dit akkoord is. 
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Voor vragen kunt u contact opnemen met dr. Jeroen N. Struijs (M:06-46312583 of 
E: jeroen.struijs@rivm.nl). 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Jaap van Delden MBA 
Directeur Volksgezondheid en Zorg, a.i. 


