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Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  

mevrouw drs. E.I. Schippers 
Postbus 20350 

2500 EJ  Den Haag 

 

Tevens aan:  

Voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal   

Postbus 20018  

2300 EA  Den Haag 

  

 
Datum Behandeld door 
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DMR-160615-001  079-3536389 

Dossier Bijlage(n) 

      

 

Betreft:  discussie integrale bekostiging in de geboortezorg 
    

Geachte Minister Schippers,  

 

De FNV maakt zich ernstige zorgen over de voorgestelde veranderingen in de geboortezorg 

en kraamzorg. Vanuit onze verschillende disciplines wil de FNV deze zorgen met u delen. 

FNV vraagt u  om nader onderzoek te doen naar de gevolgen van het huidige voorstel vóór 

de besluitvorming. 

 

Keuzevrijheid 

FNV Vrouw vindt het onacceptabel dat de keuzevrijheid van de zwangere vrouw wordt 

ingeperkt. De door u voorgestelde maatregel brengt risico’s met zich mee voor de 

keuzevrijheid dan wel het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen tijdens hun zwangerschap, de 

bevalling en de benodigde nazorg. Vrouwen horen zelf te kunnen kiezen van wie, hoe en 

waar zij hun geboortezorg willen ontvangen, inclusief het zo nodig tussentijds wijzigen van 

deze factoren. Het voorliggende concept van de beleidsregel voorziet geen garantie van 

keuzevrijheid. Hierdoor kan de zwangere vrouw niet makkelijk wisselen van zorgverlener. 

Mocht de vrouw een zorgverlener buiten de initiële geboortezorgorganisatie willen 

consulteren, of in het ziekenhuis bevallen dat niet bij de geboortezorgorganistie behoort, 

dan kan dat niet gedeclareerd worden. Wij lijken opnieuw meegezogen te worden in een 

discussie waarin het voor zorgverzekeraars makkelijker gemaakt worden om de vrijheid van 

cliënten in te perken. Dit is voor ons onacceptabel. 
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Voortbestaan zelfstandigen 

FNV Zelfstandigen ziet dat zelfstandig ondernemers worden bedreigd in het voortbestaan  

van hun zelfstandigheid. Zowel verloskundigen als kraamverzorgenden zijn vaak als ZZP-er 

werkzaam. Zij zijn vaak als zelfstandig ondernemers gaan werken vanuit de overtuiging, dat 

ze daardoor kwalitatief betere zorg in hun regio konden leveren. Op dit moment wordt 80% 

van het werk in de geboorte- en kraamzorg uitgevoerd door verloskundigen en 

kraamverzorgenden in de eerste lijn. Slechts 20% van het werk wordt uitgevoerd in 

ziekenhuizen. Door de voorgestelde maatregel dreigt een ingrijpende kaalslag voor het 

werk in de eerste lijn en voor de zelfstandige ondernemers. De gevolgen van een integrale 

bekostiging mogen niet worden afgewenteld op de eerste lijn. 

 

Werkgelegenheid 

FNV Zorg & Welzijn maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de werkgelegenheid in 

de geboortezorg en kraamzorg. Nergens in het huidige voorstel zien wij aandacht voor de 

gevolgen van de integrale bekostiging voor de werkgelegenheid in de geboortezorg en 

kraamzorg. Dit terwijl het huidige voorstel grote veranderingen in werk en dienstverband 

lijkt te stimuleren, terwijl dat niet de bedoeling is van het voorstel. FNV Zorg & Welzijn 

vraagt ook nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van zorg, die volgens FNV in het gedrang 

komt, omdat bekostigingsstructuren en procedures leidend gaan worden voor 

geboortezorg en kraamzorg. Daarnaast bestaat het risico, dat de bereikbaarheid in 

bepaalde regio’s in gedrang komt. Wij verzoeken u dringend geen beslissingen te nemen 

zonder dat de werkgelegenheidseffecten en gevolgen voor kwaliteit en bereikbaarheid 

onderzocht zijn.  

 

Wij zijn graag bereid met u in gesprek te gaan over bovengenoemde punten. 

 

Namens FNV Vrouw, FNV Zelfstandigen, FNV Zorg & Welzijn,  

met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Han Busker  

Dagelijks Bestuurder FNV  

 


