Beste,
Betreft mevrouw ……………………………………………………..………………………………………
Deze mevrouw heeft bij u een hospitalisatieverzekering.
Onze vroedvrouwenpraktijk heeft zich geëngageerd om geconventioneerd en volgens derdebetalersregeling te werken. Door de lage verloning van vroedvrouwen zijn wij echter genoodzaakt extra
kosten aan te rekenen voor onze diensten. Hieronder lichten wij graag deze kosten toe.
Het koppel koos ervoor om in het ziekenhuis te bevallen bij een arts. Het eerste deel van hun bevalling (de arbeid) wilden ze graag door een zelfstandige vroedvrouw thuis laten begeleiden. Ook
gedurende de bevalling in het ziekenhuis wilden ze graag dat er een zelfstandige vroedvrouw
aanwezig was in de ondersteunende rol. Continuïteit van de zorg verlaagt de medicalisering en
verhoogt de patiënten tevredenheid. Bovendien leidt dit vaak tot een korter ziekenhuisverblijf en
een grotere kans op het slagen van de borstvoeding waardoor de kans op medische kosten bij de
baby afneemt. Moeder en baby werden in de kraamperiode door onze vroedvrouw thuis verder
opgevolgd en begeleid.
Gedurende een periode van 5 weken rondom haar verwachte bevallingsdatum engageerden wij
ons om permanent, 24u/24u voor hen telefonisch bereikbaar te zijn om op elk moment de arbeid
thuis en de bevalling in het ziekenhuis te kunnen begeleiden. We zijn steeds volledig uitgerust om
een onverwachte thuisbevalling veilig uit te voeren.
Het vraagt veel organisatie en engagement om deze dienstverlening rond de bevalling te kunnen
garanderen. Hiervoor vragen we een ‘wachtvergoeding’ (100 euro). We vragen ook een forfait voor
verplaatsing en het gebruik van ambulant materiaal (150 euro). Het materiaal dat in het ziekenhuis
gebruikt wordt zit in de ligdagprijs, in de thuiszorg wordt dit door de client of de zorgverlener betaald. Bij een ziekenhuisbevalling waarbij een zelfstandige vroedvrouw de arts assisteert, rekent
het ziekenhuis onze nomenclatuur aan. Hierdoor kan deze vroedvrouw niet betaald worden voor
haar prestaties. Daarom zijn we ook hier genoodzaakt om dit tarief door te rekenen aan het koppel
(50 euro).
Uit studies blijkt dat de één op één begeleiding door een vroedvrouw veel voordelen voor moeder
en baby biedt en een grote besparing is voor de maatschappij. Graag willen we u dan ook vragen
bijkomende vergoedingen (buiten de nomenclatuur) aan mevrouw terug te betalen.

Alvast vriendelijk bedankt,
Het Vita Nova Vroedvrouwenteam

