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Aanpassing tariefbeschikking kraamzorg

16 oktober 2012

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van problemen rondom de financiering van de
partusassistentie door een kraamverzorgende in een poliklinische setting
heeft de NZa besloten de reikwijdte van de tariefbeschikking voor
kraamzorg aan te passen. Reden voor de aanpassing is het verzoek van
Actiz, BTN en ZN om met een oplossing te komen voor de gesignaleerde
problematiek.
De tariefbeschikking voor kraamzorg zal met terugwerkende kracht tot 1
januari 2012 worden aangepast zodat aanbieders van kraamzorg ook
een tarief voor partusassistentie in rekening kunnen brengen bij het
ziekenhuis. Op grond van de huidige tariefbeschikking kan dit tarief
alleen aan (niet) verzekerden en ziektekostenverzekeraars in rekening
worden gebracht.
Een voorwaarde voor deze declaratie is wel dat er partusassistentie in de
poliklinische setting door de kraamzorgaanbieder is geleverd daar waar
dit niet door de instelling voor medisch specialistische zorg voldoende
kon worden, of is, geleverd. De NZa benadrukt dat uitsluitend de
mogelijkheid wordt gecreëerd om te declareren. Tussen de instelling voor
medisch specialistische zorg en de ziektekostenverzekeraar, bij wie de
verzekerde is aangesloten, dient te worden afgestemd dat de verleende
partusassistentie door de kraamzorgaanbieder bij de instelling voor
medisch specialistische zorg kan worden gedeclareerd. Hierin is de NZa
geen partij.
Daarnaast kan worden opgemerkt dat de NZa met ingang van 1 januari
2013 extra prestaties voor de poliklinische bevalling toevoegt aan de lijst
van overige zorgproducten. Dit betekent dat er naast de huidige ’overige
zorgproducten voor de poliklinische bevalling, ook overige zorgproducten
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poliklinische bevalling minus de kosten van partusassistentie. Dit geeft
een kraamzorgaanbieder de mogelijkheid om verrichtingen in rekening te
brengen bij de patiënt of zorgverzekeraar, zonder dat er voor de
ziektekostenverzekeraar sprake is van een dubbele bekostiging.
De aangepaste tariefbeschikking treft u aan in de bijlage en kunt u terug
vinden op de website van de NZa www.nza.nl. Wij vertrouwen er op dat
u uw achterban informeert over de inhoud van deze circulaire. Eventuele
vragen naar aanleiding van de tariefbeschikking en/of deze circulaire
kunt u richten aan vragencure@nza.nl
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