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Correspondentie uitsluitend 

richten aan het retouradres 

met vermelding van de 

datum en het kenmerk van 

deze brief. 

 

Geachte mevrouw De Schepper-Kerckhaert, 

 
Uw brief van 4 januari 2021 heb ik in goede orde ontvangen. In uw brief heeft u 

aangegeven dat u de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft verzocht om haar 

advies nogmaals goed onder de loep te nemen en aan te passen. Dit naar 

aanleiding van de volgens u ongewenste effecten van de recente vorming van een 

integrale geboortezorg organisatie (igo). U heeft mij verzocht om tot die tijd de 

NZa geen aanwijzing te geven om het experiment integrale bekostiging op te 

nemen in de reguliere bekostiging vanaf 1 januari 2022. Ik heb daarop conform 

uw verzoek de reactie van de NZa op uw brief afgewacht. 

 
Laat ik vooropstellen dat ik het betreur dat de KNOV zorgen heeft bij integrale 

bekostiging. Ik vind het van belang die zorgen in de komende jaren mee te nemen 

in de verdere ontwikkeling van de bekostiging van de integrale geboortezorg. 

Tegelijkertijd is het van belang voortgang te houden, ook voor de negen regio’s 

die nu al werken met integrale bekostiging. 

 
Reactie NZa 

De NZa heeft mij per brief van 15 januari 2021 laten weten dat zij met alle 

betrokken partijen (de betreffende igo, verloskundigen, Zilveren Kruis en CPZ) 

contact hebben gehad en dat de casus geen aanleiding geeft om haar advies te 

herzien. In de bijlage vindt u een afschrift van de brief van de NZa. 

 
Besluit over aanwijzing 

Aangezien de NZa bij haar advies blijft, ben ik voornemens om de aanwijzing kort 

na het verstrijken van de voorhangtermijn aan de NZa te geven. Ik heb in mijn 

voornemen meegewogen dat vanaf 2022 zowel monodisciplinaire als integrale 

bekostiging mogelijk blijven. Ik loop met deze aanwijzing dus niet vooruit op mijn 

besluit over de stip op de horizon - alle opties blijven open - terwijl ik wel de 

duidelijkheid geef die de bestaande igo’s nodig hebben om de komende jaren door 

te kunnen gaan. 

 
De NZa kan na ontvangst en publicatie van de aanwijzing in de Staatscourant haar 

beleidsregels voor 2022 definitief vaststellen. De zorginkoop voor 2022 kan dan 
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tijdig rekening houden met deze vorm van bekostiging. De NZa en het RIVM zullen 

de komende jaren de integrale bekostiging en mogelijke experimenten blijven 

monitoren en evalueren. 

 
Voor de stip op de horizon heb ik benadrukt dat ik deze aanstaande zomer bij 

voorkeur met breed draagvlak onder partijen kan vaststellen. Ik waardeer het dan 

ook zeer dat u hierover samen met de NVOG, Bo Geboortezorg en de 

Patientenfederatie in gesprek wilt gaan. VWS faciliteert graag dit gesprek middels 

een onafhankelijke gespreksbegeleider. Hierover zijn praktische afspraken 

gemaakt tijdens het bestuurlijk overleg van 12 januari 2021 jl. In het gesprek met 

uw voorzitter hebben wij onder meer gesproken over het belang waarop de KNOV 

wijst van netwerksamenwerking en de verbinding met het sociaal en publieke 

domein voor goede geboortezorg. Ik ga ervan uit dat dit een onderwerp is dat 

zeker in het gesprek over de stip op de horizon aan de orde zal komen. 

 
Tot slot 

Uit uw brief, de reactie die ik heb ontvangen van de NZa, een brief die ik inmiddels 

van de igo’s heb ontvangen en het gesprek dat ik met uw voorzitter heb gehad, 

blijkt dat betrokken partijen op de inhoud met elkaar van inzicht verschillen. Ik 

vind het daarom belangrijk dat betrokken partijen met elkaar het goede en 

constructieve gesprek voeren over de stip op de horizon en het RIVM en de NZa 

de bekostiging goed monitoren. Op deze manier kunnen we gezamenlijk 

toewerken naar een toekomstbestendige integrale geboortezorg in het belang van 

moeder en kind; een onderwerp waar alle betrokken partijen zich nu al dagelijks 

hard voor inzetten. 

 
Hoogachtend, 

 
de minister voor Medische Zorg 

en Sport, 

 
 
 
 

T. van Ark 
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