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INTEGRALE BEKOSTIGING
IN DE GEBOORTEZORG:

‘een razend ingewikkeld dossier’
Na bijna vier jaar experimenteren met integrale bekostiging in de geboortezorg
leek er eind 2020 sprake van een impasse. Kort door de bocht: gynaecologen,
zorgverzekeraars en VWS wilden ermee verder, maar veel eerstelijns professionals
zagen er weinig heil in. Wat is nu de stand van zaken in dit lastige dossier en hoe
proberen partijen nader tot elkaar te komen ?
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NATAAL.nl 17

INTEGRALE ZORG

daarom naar een andere financieringsvorm te

daarvoor niet nodig, het is de zorgstandaard
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