
Programma Transitie Geboortezorg (PTGZ) 
Inleiding 
Binnen een groot aantal VSV’s in Nederland vinden belangrijke ontwikkelingen plaats. Ontwikkelingen die erop gericht zijn de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren en moeder en kind centraal te stellen. Een naadloos op elkaar aansluitend integraal zorgproces voor de (aanstaande) moeder en kind.  De Minister heeft op 31 mei jl. in haar brief aan de Kamer aangegeven dat de optie voor een integrale prestatie per 1 januari 2017 beschikbaar komt voor de VSV’s die daar zelf voor kiezen. CPZ en Perined zijn door de Minister gevraagd om voor VSV’s met gevoel en inlevingsvermogen, met respect en begrip voor ieders rol, functie, belang en opvatting en zonder deze rollen en verantwoordelijkheden over te nemen, datgene te doen wat nodig is aan coördinerende en faciliterende activiteiten, die maximaal kunnen bijdragen aan een succesvolle en efficiënte invoering van integrale geboortezorg en integrale bekostiging.  Het Programma Transitie Geboortezorg (PTGZ) zal hierin voorzien. Onderaan deze notitie is nadere informatie over de taskforce PTGZ opgenomen.  
Maatwerk en maximale ondersteuning 
De taskforce PTGZ richt zich de komende weken op VSV’s die per 1 januari a.s. van deze optie gebruik ‘willen’ en ‘kunnen’ maken. VSV’s die ‘willen’ en ‘kunnen’ zullen door de taskforce PTGZ hiertoe maximaal worden ondersteund. Dit houdt in dat er in nauwe onderlinge samenwerking in kaart zal worden gebracht welke stappen nodig zijn tussen nu en 1 januari 2017 om ‘over’ te gaan. Op grond van deze planning ontstaat inzicht in de generieke en specifieke uitdagingen om integrale zorg en bekostiging per 1 januari 2017 mogelijk te maken. In onderling overleg zal worden gekeken naar de wijze waarop het gebruik maken van de optie van een integraal tarief per 1 januari a.s. kan worden gerealiseerd. De planning van de werkzaamheden die daarvoor moeten worden verricht, de middelen die daarvoor nodig zijn en de oplossingen die daarvoor moeten worden gecreëerd zijn specifiek voor het VSV. Er wordt dus ‘maatwerk’ geleverd. De taskforce zal samen met het VSV zoeken naar de mogelijkheden om – als de wil bij het VSV er daadwerkelijk is – de optie gerealiseerd te krijgen. Dit kan de aanwending van extra middelen zijn, het oplossen van specifieke problematiek, de ontwikkeling van modellen, hulp bij het opstellen van business cases en zorg-offertes, extra ondersteuning, afspraken omtrent fiscale constructies. Wat maar nodig is en gerealiseerd kan worden. 
‘Willen’ en ‘kunnen’ 
De taskforce PTGZ stelt geen andere voorwaarden aan de ondersteuning van VSV’s dan dat het VSV moet ‘willen’ en ‘kunnen’. De wil om gebruik te maken van de optie van integrale bekostiging per 1 januari 2017 moet er zijn. Bij het gehele VSV. Niet alleen bij het bestuur, maar ook bij de achterban.  



Ook ‘kunnen’ is een voorwaarde. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar er vertrouwen in zal moeten hebben dat het VSV (of beter de geboortezorgorganisatie die zal ontstaan) op 1 januari 2017 aan de voorwaarden voldoet om integraal te worden ingekocht.  En dat uw VSV in staat is goede zorg te leveren en moeder en kind daadwerkelijk centraal te stellen. Want dat is waar het uiteindelijk allemaal om te doen is.  De taskforce wil graag met VSV’s (en hun procesbegeleiders) in gesprek die de overtuiging hebben dat zij ‘willen’ en ‘kunnen’. Wanneer gezamenlijk kan worden vastgesteld dat de optie van integrale bekostiging per 1 januari a.s. een reële optie is, zal een specifieke maatwerk planning worden opgesteld. Waarna het een nadrukkelijke gezamenlijke inspanning is om de beoogde maatwerk oplossing te realiseren. 
Voordelen en nadelen 
Het gebruik maken van deze mogelijkheid geeft vele voordelen. Het verbeteren van de geboortezorg heeft een hoge prioriteit. De daadwerkelijke verbetering kan alleen maar plaatsvinden in de dagelijkse praktijk. VSV’s die als eerste deze ontwikkeling willen doormaken, krijgen daarbij niet alleen de maximale maar ook specifieke ondersteuning. Zij krijgen daarmee de gelegenheid zich te ontwikkelen tot ‘kwartiermakers’ voor de gehele sector. De wijze waarop de geboortezorg in Nederland concreet vorm krijgt in de komende jaren is nog niet bepaald. Dat betekent dat VSV’s, die als eerste stappen zetten, meer ruimte hebben om mede vorm te geven aan de geboortezorg in Nederland. Sommige problemen vragen erom landelijk te worden opgepakt en opgelost. Nadelen zijn er natuurlijk ook en die liggen voor de hand. De VSV’s die gebruik maken van deze optie zijn vanzelfsprekend de pioniers. Ondernemende pioniers ontwikkelen en onderzoeken tegelijkertijd. Dat betekent in voorkomende gevallen dat er meer inspanningen moeten worden geleverd om de beste oplossingen te vinden.   Van de pionierende VSV’s die willen en kunnen, vragen wij deze extra inspanning en ondernemerschap. Dat rechtvaardigt dan ook het maximale maatwerk dat wij als taskforce leveren aan u. 
Nog niet per 1 januari a.s. 
Spreekt dit voorstel van de Taskforce TPGZ u aan, maar bent u nog niet zover per 1 januari 2017, laat het ons weten. Of laat uw projectleider of adviseur contact met ons opnemen. Wij kunnen dan zo spoedig mogelijk met u in gesprek over de mogelijkheden die wij hebben om ook uw VSV optimaal te ondersteunen.  
Programma Transitie Geboortezorg 
De focus van de taskforce ligt de komende weken bij de maximale ondersteuning van de VSV’s die per 1 januari 2017 over willen. Het tijdspad tot 1 januari 2017 is krap. Daarom is gekozen voor een “vliegende start” door de taskforce tijdelijk te bemensen met senior professionals die al actief zijn in het perinatale veld en nauw betrokken bij de transitie. Na de zomer zal gekeken worden naar een meer vaste bezetting van de taskforce. De volgende tien personen maken de komende maanden deel uit van de taskforce: Martin Groesz, Barbara Wijsen, Liesbeth de Bock, Marc Bruijnzeels, Frans Annot, Dorine Veldhuyzen, Anna Krüger, Gerd-Jan Dijkers, Toon Wezenberg en Sandra Hassing. Gerd-Jan Dijkers en Toon Wezenberg 



maken deel uit van de taskforce op grond van hun kennis en ervaring op het gebied van respectievelijk programma-en kennismanagement. Naast deze tien personen onderhoudt de taskforce nauw contact met vele andere professionals, c.q. schakelt zij experts en professionals in voor specifieke diensten. In de komende weken zal de taskforce u nader informeren omtrent haar activiteiten via mail en de websites van CPZ en Perined.    Martin Groesz Sandra Hassing projectleider programma ondersteuning mgroesz@perined.nl shassing@perined.nl 0655 121 832 0634 349 320  030 273 97 83  


