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INCAS‐2: de studie naar integrale geboortezorg
De INCAS‐2 studie is een onderzoek naar de implementa e van integrale geboortezorg. Het INCAS‐team gee u middels de‐
ze nieuwsbrief graag een kijkje in de ontwikkelingen in het veld.
Drie Beleidsregels voor integrale zorg

Het Belang van evalua e

Op 8 juli 2016 hee de NZa de beleidsregel integrale
bekos ging gepubliceerd. Vanaf januari 2017 zijn er drie
mogelijke op es om geboortezorg te financieren:

Integrale bekos ging kan alleen succesvol

De beleidsregel verloskunde en module integrale geboortezorg

evalua e van de pilots uiterst belangrijk!

worden geïmplementeerd wanneer dit op
juiste wijze wordt ingericht. Daarom is de

Deze beleidsregel blij bestaan voor de regio’s die nog niet

Voorlopig

starten met integrale bekos ging. De module integrale

bekos ging op oneel. Op basis van de

geboortezorg kan nog aangevraagd worden zolang de

uitkomsten van diverse pilots door het land

beleidsregel verloskunde bestaat.

kan er een weloverwogen besluit worden

De beleidsregel integrale bekos ging

is

de

beleidsregel

integrale

genomen over de defini eve inrich ng van

Deze beleidsregel kan worden toegepast in regio’s die

integrale financiering.

gaan starten met een pilot integrale zorg die aansluit bij
alle presta es gepresenteerd door de NZa.
De beleidsregel innova e

Het Taskforce programma
Bij het inrichten van integrale bekos ging kunt

Deze beleidsregel omvat pilots die niet binnen de
beleidsregel integrale bekos ging passen en derhalve een
andere vorm van financiering nodig hebben. De zorgpaden
in verschillende INCAS regio’s kunnen via deze beleidsregel
worden gefinancierd.

u als VSV gebruik maken van het Taskforce
Programma

Transi e

Geboortezorg.

De

Taskforce biedt ondersteuning door eventuele
knelpunten te inventariseren en op te lossen.
Laat de taskforce weten dat u evalua e van de
pilots in de INCAS studie belangrijk vindt!

Nulme ng INCAS‐2
Dit najaar zullen de verloskundige zorgverleners in de laatste twee regio’s gaan jdschrijven. Het gaat om regio
Zwolle en AMC/VUmc. We wensen iedereen in deze twee regio’s veel succes met dit onderdeel van de studie.
Hee u vragen omtrent de jdschrijfweek of wilt u meer toelich ng? Neem contact met ons op!

Toestemmingsformulieren Cliënten
Vergeet u niet de toestemmingsformulieren aan cliënten uit te delen en naar ons op te
sturen? We streven naar 300 formulieren per regio. Uw inzet is onmisbaar!

www.incas2.nl

020‐444 8406

m.vanderpijl@vumc.nl

