BELEIDSREGEL CI-1037

Tariefstructuur kraamzorg

Kenmerk

CI-1037

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven
bij of krachtens de Zvw en wordt geleverd door zorgaanbieders die
kraamzorg bieden.

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2008 en werkt terug
tot die datum, indien de mededeling in de Staatscourant dat de
beleidsregel bij de NZa ter inzage ligt na deze datum plaatsvindt.

c.

De beleidsregel CI-956 wordt hiermee beëindigd.

d.

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als 'Beleidsregel
tariefstructuur kraamzorg'.

2.

TARIEFSTRUCTUUR

Deze beleidsregel vordert dat de tarieven op grond van artikel 57 van de
Wmg door de NZa ambtshalve worden vastgesteld. De op basis van deze
beleidsregel overeengekomen tarieven dienen ieder te worden
beschouwd als een maximumtarief.

Per uur kraamzorg 1)
Per uur partusassistentie
Per inschrijving
Per intake 3):
− of bij de cliënt thuis
− of telefonisch
Per partusassistentie 4)

2)

€ 39,40
€ 39,40
€ 36,50
€ 54,80
€ 18,30
€ 73,00

1)

Kraamzorg zoals omschreven in artikel 2.12 van het besluit
zorgverzekering.
2)
Met ingang van 2007 is dit tarief toegevoegd.
3)
Per verzorging kan slechts één intake worden gedeclareerd
4)
Dit tarief wordt eenmalig per bevalling naast het uurtarief in rekening
gebracht
Het aandeel van de overheveling van de middelen uit het sectorfonds
Zorg (= arbeidsmarkt beleid) bedraagt 1,86% van de maximumtarieven
exclusief de tijdelijke toeslag.

Prestatiebeschrijvingen
Kraamzorg
Kraamzorg zoals omschreven in artikel 2.12 van het Besluit
zorgverzekering.
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Inschrijving
Bij inschrijving worden de volgende handelingen verstaan:
−
het verwerken van de (telefonische) aanmelding;
−
het toesturen van informatiemateriaal en het inschrijfformulier;
−
op basis van het ingevulde inschrijfformulier verrichten van diverse
administratieve handelingen;
−
het plannen van het op termijn in te zetten personeel.
Intake bij de cliënt thuis en telefonische intake
Het verkennen en verduidelijken van de hulpvraag van de cliënt, het
inventariseren van de zorgbehoefte en het met inachtneming van de
volgende criteria (noodzakelijkheidprincipe, aanvullend op eigen
mogelijkheden, ontbreken van deskundigheid, preventie, bijsturing)
objectief bepalen welke hulp naar inhoud en omvang en kwaliteit nodig is
op grond waarvan verantwoorde beslissingen omtrent inzet en
financiering van zorg mogelijk zijn, mede ter effectuering van de
zorgaanspraken.
Partusassistentie
Het voorbereiden op, het assisteren bij de bevalling en het verzorgen van
moeder en kind direct na de bevalling. De partusassistentie wordt
verricht onder leiding van een verloskundige of huisarts. Locatie: thuis,
in een vervangende thuissituatie of in een poliklinische situatie.
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