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DEEL 1 Inkoopbeleid

1.  Inkoopbeleid
VGZ 2017
Het duurzaam betaalbaar houden 
van de zorg is een enorme maat-
schappelijke uitdaging. We zien het 
als onze voornaamste opdracht om 
daaraan een bijdrage te leveren én 
aandacht te houden voor kwaliteit. 
Kwalitatief goede zorg (in één keer 
goed, niet onnodig, doelmatig) is 
immers wenselijk voor patiënten en 
leidt vaak tot lagere zorgkosten. 

Zinnige zorg:  
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen
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1.1 Zorginkoop VGZ:  
samen werken aan zinnige zorg

Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt 
centraal staat en waarbij verspilling en overdaad 
worden vermeden. Het is onze rol om zinnige 
zorg te faciliteren en te stimuleren. Daarbij 
geloven we in cocreatie met zorgaanbieders, 
belangen organisaties, patiënten en andere  
verzekerden.

Zorgaanbieders leren ons wat goede zorg is
Zorgaanbieders weten als geen ander wat goede 
zorg is. Wij volgen de kwaliteits- en volume-
normen van de beroepsgroep en stellen geen 
nieuwe, extra hoge normen. We houden wel oog 
voor de kwaliteit die alle instellingen en zorgaan-
bieders leveren. We kijken in het bijzonder naar 
de voorlopers, die in zogenoemde good practices 
de kosten van behandelingen reduceren en tege-
lijkertijd de kwaliteit van zorg behouden of ver-
beteren. Daar leren we graag van. Dat doen we 
door daarover met de zorgaanbieders in gesprek 
te gaan. Daarnaast kunnen zorgaanbieders met 
hun ideeën terecht bij een speciaal VGZ-Zinnige 
Zorg Loket. In onze leer- en proeftuinen zijn we 
concreet aan de slag met good practices. VGZ 
is actief in drie van de negen proeftuinen die het 
ministerie van VWS heeft aangewezen. Verder 
initiëren we samen met zorgaanbieders diverse 

leertuinen in Nijmegen, Gorinchem, Uden, 
Noord-Limburg en de Drechtsteden. 
Onze focus op zinnige zorg vraagt van zorg-
aanbieders dat zij kritisch kijken naar mogelijk-
heden om kwaliteit en doelmatigheid van zorg 
inzichtelijk te maken en waar mogelijk te ver-
beteren. Deze focus vraagt van ons dat we ons 
maximaal inzetten voor een brede implementatie 
van (nieuwe) werkwijzen en concepten uit de 
good practices. Dat doen we onder meer door 
aanbieders die aan de hand van good practices 
met ons aan de slag willen, voorrang te geven in 
onze contractering, bijvoorbeeld via meerjaren-
contractering en/of speciale volume- en prijs-
afspraken. 

De patiënt staat centraal
We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel als patiënt als binnen het 
sociale domein. Zo onderschrijven wij het belang 
van shared decision making en een sterke positie 
van de patiënt. Patiënten die actief betrokken zijn 
bij de diagnose en behandeling kijken kritischer 
naar de mogelijkheden. Door zorgvuldige diag-
nostiek, zonder dubbelingen of verspilling, wordt 
zorg maatwerk en voorkomen we overbehande-
ling. Daarnaast willen we het sociale domein ver-
sterken, zodat mensen beter zelfstandig kunnen 
leven. Dat doen we in samenspel met de eerste-
lijn en met gemeenten. 

Van elkaar leren
Werken aan zinnige zorg doet én kan VGZ nooit 
alleen. Wij doen dat samen met en op gezag van 
zorgaanbieders en patiënten. Samen werken aan 
zinnige zorg is: werken aan goede en betaalbare 
zorg, nu en in de toekomst. Dat kan alleen vanuit 
de bereidheid om van elkaar te leren, en door 
elkaar te blijven uitdagen. Dat geldt over de hele 
linie: van de curatieve zorg tot het sociale domein 
en van de eerstelijn tot de specialistische geeste-
lijke gezondheidszorg. 

1.2 De ‘kwetsbare oudere’

Voor de periode tot aan 2040 heeft het Plan-
bureau voor de Leefomgeving (PBL)1 berekend 
dat er een periode van sterke vergrijzing komt. 
Rond 2040 zal de vergrijzing (het aandeel 65+ers 
in de totale bevolking) maximaal zijn. In 2013 was 
16% van de Nederlandse bevolking 65+. Naar ver-
wachting stijgt dit aandeel tot gemiddeld 26% in 
2040; dit zijn 4,6 miljoen 65+ers. De vergrijzing 
kent daarbij regionale verschillen van het aandeel 
65+ers van 20% tot 35%. 

1 Demografische ontwikkelingen 2010-2040. Ruimtelijke 
effecten en regionale diversiteit, Planbureau voor de Leef-
omgeving (PBL), Den Haag, 2013
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Bij kwetsbare ouderen is sprake van een toe-
nemende care- en casecomplexity en regie-
verlies, waarbij afstemming tussen en binnen  
de domeinen wonen, welzijn en zorg nodig is. 
Deze combinatie van toenemende care- en case-
complexity en afstemmingsnoodzaak maakt de 
zorgbehoefte van de kwetsbare oudere complex 
en domein overstijgend. 

Ouderenzorg wordt geleverd door een breed 
palet aan zorgaanbieders:
• Huisartsen 

De huisarts is voor de kwetsbare oudere een 
vertrouwd aanspreekpunt, niet alleen voor 
medische vragen maar ook voor welzijn gere-
lateerde vragen. Het aandeel welzijn gerela-
teerde vragen is substantieel, schattingen vari-
eren van 40% tot 60%.
 

• Instellingen voor verpleging en verzorging 
(V&V)

 − Wijkverpleging
Naar schatting maakt 50% van de kwetsbare 
ouderen gebruik van wijkverpleging. Met de 
Herziening Langdurige Zorg heeft de wijk-
verpleging een taakstelling mee gekregen 
om de regie bij de cliënt te laten en inzet 
van mantelzorg te stimuleren. Dit vraagt om 
een belangrijke cultuurverandering door niet 
meer de beperking centraal te stellen, maar 
uit te gaan van wat mensen zelf nog kunnen.

 − Specialistische zorg zoals casemanagement 
dementie

 − Langdurige zorg o.b.v. de Wet langdurige 
zorg (Wlz) aan zowel (geclusterd) zelfstandig 
wonende ouderen als ook in de instellingen 
na opname.

 
• GGZ-instellingen, zowel eerstelijnszorg als 

specialistische zorg
 

• Ziekenhuiszorg (waarbij in steeds meer zieken-
huizen de geriater een coördinerende rol heeft
 

• Apothekers (ouderen gebruiken veel 
 medicatie)
 
Daarnaast zijn er vaak ook nog andere eer-
stelijns zorgaanbieders betrokken bij de zorg 
rondom de kwetsbare oudere, zoals een 
 fysiotherapeut, podotherapeut, of diëtist.
 

• Sociaal domein (Wmo)
Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds 
meer verantwoordelijkheden gekregen op het 
gebied van de ondersteuning van kwetsbare 
burgers (zoals dagbesteding, huishoudelijke 
hulp), en in het bijzonder ouderen. Hoewel een 
aantal gemeenten onderling afstemming zoekt, 
verschilt de invulling van het gemeentelijk 
beleid omdat uiteindelijk elke gemeente haar 
eigen beleid maakt.

1.3 Visie VGZ op ouderenzorg

VGZ wil een verschuiving teweegbrengen in de 
manier waarop naar ouderenzorg gekeken wordt. 
In vergelijking met de ‘klassieke’ visie dat oude-
ren kwetsbaar en afhankelijk zijn, benadrukken wij 
dat ouderen:
• langer leven en ook langer vitaal en onafhanke-

lijk zijn;
• meer grip op hun eigen leven willen hebben en 

eigen regie willen en kunnen voeren;
• qua competenties en vermogen (ook financieel) 

veel meer eigen sturing en inbreng kunnen  
leveren in zorgprocessen dan in het verleden.

Wij gaan samen met zorgaanbieders een toe-
komstbestendig concept ontwikkelen, waarbij 
ouderen zo lang mogelijk in optimale gezond-
heid thuis kunnen wonen. Daarbij moet de 
hulp verlening optimaal gericht zijn op verster-
king van de zelfredzaamheid en eigen keuze-
mogelijkheden van de hulpvrager en diens naaste 
omgeving. 

De contractering van VGZ in het kader van de 
Zvw is erop gericht dat zorgaanbieders de zorg 
dichtbij en in samenhang organiseren, afhankelijk 
van de zorgvraag en de mogelijkheid tot eigen 
regie van de oudere. Samenwerking met aan-
bieders vanuit andere domeinen (zoals Wlz en 
Wmo) is hiervoor randvoorwaardelijk. 
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Op weg naar  
integrale ouderenzorg

2. Zorg voor  
kwetsbare ouderen
VGZ organiseert de zorg voor kwetsbare  
ouderen in het kader van de Zvw via drie 
zorgsoorten die onderling sterke samen-
hang laten zien: huisartsenzorg, wijk-
verpleging en medisch-specialistische zorg. 
Dit hoofdstuk gaat in op de organisatie van 
zorg voor kwetsbare ouderen bij huisartsen 
en zorggroepen. 
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De inzet van de huisartspraktijk voor de zorg voor kwetsbare ouderen koopt VGZ op drie manieren in:

a. Prestatie ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’ 
(vanaf 2011)

Deze prestatie is een eerste stap naar gestruc-
tureerde ouderenzorg. De focus verschuift van 
gerichtheid op specifieke medische problematiek 
naar integraliteit met regiebehoud en kwaliteit 
van leven. De huisarts is beter in staat in te spelen 
op de behoefte van de patiënt door het sociale 
aspect een prominentere rol te geven. Rand-
voorwaardelijk hiervoor is een multidisciplinaire 
aanpak met de medische disciplines huisarts, 
wijkverpleging, apotheker en Specialist Ouderen-
geneeskunde (SOG) én het sociaal domein, zoals 
dagbesteding, huishoudelijke hulp en mobiliteit. 

b. ’Brede rol’ voor zorggroepen
De zorggroepen vervullen een praktijkover-
stijgende rol voor huisartsen met wie VGZ de 
prestatie ‘zorg voor kwetsbare ouderen’ afspreekt 
door:
• Implementatie en borging van het Geriatrie 

Model binnen de huisartsenpraktijk te onder-
steunen;

• Geriatrische kennis in de huisartspraktijk te 
bevorderen;

• De huisarts te ondersteunen in het leggen  
van contacten met andere organisaties, betrok-
ken bij de zorg en welzijn van de kwetsbare 
ouderen;

• Overkoepelende samenwerkingsafspraken te 
maken met de wijkverpleging en het sociaal 
domein.

c. De pilot ‘Ketenzorg voor  
kwetsbare ouderen’

VGZ experimenteert in vier pilotregio’s samen 
met zorggroepen met het Geriatrie Model op 
basis van één integraal tarief voor alle beno-
digde huisartsenzorg exclusief de Avond, Nacht 
en Weekend-zorg (ANW). Daarmee vervallen 
alle andere prestaties zoals consulten, visites 
en ook de ketenzorg voor bijvoorbeeld diabetes 
of COPD. Verdere toelichting op de pilots vindt 
plaats in hoofdstuk 3.
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Zorg voor 
kwetsbare  
ouderen door te 
investeren in 
samenwerking

3. Inkoop 2017
De pilots ‘Ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen’ zijn een belangrijke bron 
van informatie voor de ontwikkeling 
van het inkoopbeleid voor ouderen-
zorg. In het najaar 2015 heeft VGZ de 
pilots geëvalueerd.  
Deel II (hoofdstuk 6 en 7) gaat in op 
de uitkomsten van de evaluatie. 
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Belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat 
vanuit het perspectief van kwaliteit en kosten-
beheersing de noodzaak bestaat zorg voor kwets-
bare ouderen te blijven in te kopen. De zorg voor 
kwetsbare ouderen is gebaseerd op het Geriatrie 
Model bestaande uit:
• Multidomeinanalyse
• Integraal leefzorgplan
• MDO en casemanagement2

Voor succesvolle implementatie en borging van 
zorg voor kwetsbare ouderen is ondersteuning 
van de huisarts door de zorggroep nodig. Uit de 
evaluatie komen ook een aantal ontwikkelpunten: 
• de aanpak moet integraler
• verbinding sociaal domein moet beter
• verbinding met ziekenhuiszorg moet gemaakt 

worden
• beschikbaarheid van een ICT-omgeving voor 

informatiedeling

2 Zie voor verdere uitleg van dit model hoofdstuk 4.

3.1 Gevolgen voor bestaande  
inkoopvormen 

VGZ heeft besloten dat in 2017 geen verdere  
uitrol van de pilot ‘Ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen’ plaatsvindt. Monitoring van de aanpak 
moet eerst meer inzicht geven over de bijdrage 
van de pilots aan zinnige zorg3. Omdat het effect 
op de kwalitatiet positief is, staat met name de 
kosteneffectiviteit centraal. 
Voor de drie inkoopvormen zoals beschreven  
in hoofdstuk 2 heeft dit besluit de volgende 
gevolgen:

Prestatie ‘zorg voor kwetsbare ouderen’
VGZ stimuleert de verdere uitrol van de Prestatie 
‘zorg voor kwetsbare ouderen’ met name in die 
regio’s waar de zorggroep haar ‘brede rol’ oppakt, 
zoals hieronder beschreven. 

Zorggroepen met een ‘brede rol’
De zorggroepen met een ‘brede rol’ maken 
wederkerige en verbindende afspraken over 
de implementatie en borging van het Geriatrie 
Model met huisartsen met wie de Pretatie kwets-
bare ouderen is afgesproken. VGZ maakt het voor 
een beperkt aantal zorggroepen mogelijk om de 
financiering van de Prestatie kwetsbare ouderen 

3 Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de cliënt centraal 
staat en waarbij overdaad en verspilling worden vermeden.

over te hevelen van de huisarts naar de zorg-
groep. Dit met als doel om de implementatie en 
borging van het Geriatrie Model te bevorderen.

Ketenzorg voor kwetsbare ouderen  
(pilotregio’s)
De huidige pilots gaan in 2017 door op basis van 
een uniform kader, zoals beschreven in hoofdstuk 
3 van dit document. VGZ verwacht van de zorg-
groepen een stand van zaken van de inbedding 
van het programma in de reeds aangesloten huis-
artspraktijken en afspraken over aan te sluiten 
huisartspraktijken in 2016/2017.

3.2 Ontwikkelpunten

Integraliteit
De evaluatie geeft aan dat integraliteit essentieel 
is voor het slagen van ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen, zowel vanuit het perspectief van de 
kwetsbare oudere (één aanspreekpunt, één leef-
zorgplan) als vanwege efficiency (voorkomen van 
dubbelingen). De zorggroep is verantwoordelijk 
voor de integraliteit van de aanpak. Hiervoor is 
een goede verbinding met de wijkverpleging en 
het sociale domein randvoorwaardelijk. De zorg-
groep maakt met de wijkverpleging afspraken 
over:
• Eén gezamenlijk integraal leefzorgplan, mini-

maal tussen huisartsenzorg en wijkverpleging
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• Eén centraal aanspreekpunt voor patiënt en 
mantelzorger (casemanager)

• Een doelmatige rol- en taakverdeling ten aan-
zien van de verpleegkundige functie binnen het 
Geriatrie Model.

Verbinding met wijkverpleging
In de praktijk betekent dit dat de zorggroep 
de processen binnen het Geriatrie Model in de 
huisartsenpraktijk en wijkverpleging op elkaar 
afgestemt. Daarnaast ontwikkelt de zorggroep 
 initiatieven waarbij de wijkverpleegkundige de 
verpleegkundige functie binnen het  
Geriatrie Model invult. Uitgangspunt is dat:
• Verbinding tussen huisartsenpraktijk en wijk-

verpleging leidt tot efficiencyvoordelen en  
kwaliteitswinst. 

• De wijkverpleegkundige niet in dienst komt 
van de huisarts of zorggroep, maar dat samen-
werking op gelijkwaardige basis plaatsvindt. 

Verbinding met het sociale domein
Verbinding tussen huisartsenpraktijk en het 
sociale domein is geen vanzelfsprekendheid. De 
verbinding met de wijkverpleging kan hierin een 
brug vormen, gezien de wijkgerichte benade-
ring van de thuiszorg. VGZ ziet daarom de invul-
ling van de verpleegkundige functie binnen het 
 Geriatrie Model door de wijkverpleegkundige als 
belangrijk middel om de integraliteit van de aan-
pak te borgen.

Dementiezorg
Een groot deel van de groep ouderen met 
dementie valt onder de definitie ‘kwetsbare 
oudere’. Integratie van de ketenzorg dementie 
binnen de ketenzorg voor kwetsbare ouderen ligt 
daarom voor de hand. De zorggroep stelt hier-
voor een plan van aanpak op.

Ziekenhuiszorg
De verwachting is dat advanced care planning4

 en transferzorg (zorg bij opname en ontslag) 
als integraal onderdeel van het programma 
winst oplevert zowel op kwalitatief vlak als op 
het gebied van substitutie. De inzet hierop vindt 
plaats vanuit de reguliere bekostiging van de 
ketenzorg voor kwetsbare ouderen. De zorggroep 
stelt hiervoor een plan van aanpak op.

ICT-voorziening
Het realiseren van verbinding (met de wijk-
verpleging, het sociaal domein en het zieken-
huis) vereist een ICT-omgeving die informatie- 
uitwisseling mogelijk maakt en die rekening 
houdt met privacy-eisen en het belang van de 
patiënt tot het voeren van regie op de zorg-
verlening. De zorggroep geeft een overzicht van 
de stand van zaken en stelt een plan van aanpak 
op voor doorontwikkeling. 
4 Onder advance care planning beschouwen we het proactief, 

samen met de oudere, toekomstgerichte afwegingen maken 
over behandelwensen vanuit het perspectief van de kwaliteit 
van leven.

3.3 Financieringswijze 2017

VGZ financiert de ‘ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen’ in 2017 in de pilotregio’s via een 
afspraak over een integraal tarief met de zorg-
groep. In dit integrale tarief zijn alle huisarts-
kosten voor de kwetsbare oudere opgenomen, 
zodat niet via aparte betaaltitels (visites,  
consulten, etc.) gedeclareerd hoeft te worden. 
In 2017 maakt ook terminale zorg deel uit van het 
integrale tarief. De tariefafspraak betreft een vast 
bedrag per kwetsbare oudere. Bijlage 1 gaat in op 
de totstandkoming van de tariefsafspraak. 

3.4 Voorwaarden voor Ketenzorg 
voor kwetsbare ouderen 

VGZ stelt aan de tot standkoming van een 
afspraak over ketenzorg voor kwetsbare ouderen 
een aantal voorwaarden (zie bijlage 2). De zorg-
groep vermeldt in haar offerte hoe zij invulling 
geeft aan deze voorwaarden en aan de hierboven 
genoemde ontwikkelpunten.
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DEEL II   
Resultaten evaluatie pilot  
‘ketenzorg voor kwetsbare ouderen’

4. De pilot ‘ketenzorg  
voor kwetsbare ouderen’

Dit hoofdstuk beschrijft de opzet van het door 
VGZ onderschreven programma ‘Ketenzorg voor 
kwetsbare ouderen’. Onderstaande programma-
onderdelen maken deel uit van de zorgprogram-
ma’s van de zes deelnemende pilotzorggroepen 
in de regio’s Maastricht (ZIO), Venlo (Cohesie), 
Eindhoven (KOMPLEET: PoZoB, DOH, SGE) en  
Alkmaar (HZNK).

Ketenzorg voor  
kwetsbare ouderen:  
de patiënt staat centraal
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Doelstelling

Bij de start van de pilot in 2013 waren de  
doelstellingen als volgt:
• kwetsbare ouderen in staat stellen om: 

 − zo lang mogelijk in optimale gezondheid in 
hun voorkeursomgeving te blijven wonen;

 − hun persoonlijke doelen in het leefzorgplan 
te realiseren;

 − een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven te 
ervaren; 

 − Hiertoe wordt de regie over de eigen 
gezondheid en het leven van de kwetsbare 
oudere verstevigd.

• ontwikkeling van een gestructureerd multi-
disciplinair Geriatrie Model in de eerste lijn 
waardoor de vraag naar tweedelijns zorg wordt 
verminderd, de overgang naar verpleeghuis-
zorg wordt uitgesteld en zorgkosten in deze 
levensfase worden beperkt.

Doelgroep

De doelgroep omvat ouderen van 75 jaar of ouder 
met meervoudige complexe problematiek en 
aantoonbaar problematisch verlies van vermogen 
tot eigen regie. Om deze redenen is casemanage-
ment, multidisciplinaire afstemming en sturing 
door een leefzorgplan noodzakelijk. De ervaring is 
dat ongeveer 1% van de populatie van de gemid-
delde huisartspraktijkin binnen de doelgroep valt.

Programma

Het programma heeft de volgende kenmerken:
• de insteek is integraal en behelst daarmee 

zowel medische als niet-medische aspecten. 
De focus richt zich op het functioneren van de 
kwetsbare oudere in het dagelijks leven en de 
bevordering van de zelfredzaamheid. 

• binnen het programma zijn multidomein- 
analyse, het integrale leefzorgplan en  
MDO (multidisciplinair overleg) /case-
management de belangrijkste proces-
onderdelen van het Geriatrie Model. In deze 
evaluatie spreken we over het Geriatrie Model. 

• het eerstelijns kernteam (EKT) is de vaste kern 
en bestaat uit huisarts en verpleegkundige (een 
praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige). 
De inzet van de huisarts richt zich op de inhoud 
en de vaststelling van het leefzorgplan. De 
inzet van de verpleegkundige functie betreft de 
uitvoering op het vlak van coördinatie, multi-
domeinanalyse en casemanagement.

• de invulling gebeurt vanuit het principe van 
kanteling, dat wil zeggen eerst gebruik maken 
van eigen kracht en die van de omgeving,  
vervolgens inzet van voorzieningen in de wijk 
en daarop aanvullend inzet van professionele 
zorg.

• de SOG (specialist ouderengeneeskunde) 
speelt een belangrijke rol bij de implementatie 
van gestructureerde ouderenzorg binnen de 
huisartspraktijk en de borging ervan over alle 
levensdomeinen van de oudere. Concrete  
activiteiten zijn onder andere: 

 − coachen van praktijkondersteuner en huis-
arts en consultatie/inbreng expertise

 − diagnostiek thuis
 − opstellen leefzorgplan samen met de  
verpleegkundige

• de verpleegkundige (wijkverpleegkundige of 
praktijkondersteuner) vervult een spilfunctie 
bij de uitvoering van het programma en zorgt 
voor samenhang. Denk hierbij aan taken als 
voorbereiding MDO, coördinatie, casemanage-
ment en afstemming met het sociaal domein. 

Principe van kanteling

Geriatrie Model
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• inclusie van kwetsbare ouderen door de huis-
arts gebeurt op basis van casefinding5 vanuit 
het netwerk van de huisartspraktijk. Dit kan 
vanuit de eigen spreekkamer, maar ook bijvoor-
beeld door gebruik te maken van de signaal-
functie van de wijkverpleegkundige of van het 
sociaal wijkteam.

• na inclusie door de huisarts volgt een 
probleem inventarisatie tijdens een huis-
bezoek van de verpleegkundige (praktijkonder-
steuner/wijkverpleegkundige) met patiënt en 
mantel zorger. Problemen op zowel medische 
als niet-medische domeinen komen aan de 
orde (multidomein analyse). Het uitgangspunt 
is de behoefte van de patiënt. 

• de probleeminventarisatie is de basis voor het 
leefzorgplan. Dit plan is domeinover stijgend: 
er is aandacht voor zowel medische als 
niet-medische onderwerpen. 

• het leefzorgplan staat centraal in het Multi-
Disciplinair Overleg (MDO). Het MDO vindt 
standaard plaats met de leden van het EKT. 
Daarnaast kunnen andere professionals aan-
sluiten, zoals SOG, apotheker, logopedist,  
diëtist, fysiotherapeut of Wmo-consulent.

5  Inclusie kan plaatsvinden door screening (het screenen van 
de huisartspopulatie en proactief benaderen van potentiële 
kwetsbare ouderen) of casefinding (inclusie op basis van 
signalering door HA, POH of WVK). 

• casemanagement is vast onderdeel van het 
leefzorgplan, omdat bij kwetsbare ouderen 
sprake is van een aantoonbaar problematisch 
verlies van vermogen tot eigen regie. Demen-
tie wordt gezien als een van de ziektebeelden 
van kwetsbare ouderen en kan reden zijn voor 
inclusie. Daar waar dementie specifieke ken-
nis en kunde vraagt, vervult de casemanager 
dementie in de regel het casemanagement. 

• bij polyfarmacie6 vindt een jaarlijkse 
medicatie beoordeling plaats.

• de beschikbaarheid van een ICT-tool voor de 
noodzakelijke uitwisseling van informatie tus-
sen sociaal domein (zoals het sociaal wijkteam), 
wijkverpleging, huisartspraktijk en andere zorg-
professionals is essentieel.

• een integraal tarief is dekkend voor alle huis-
artsenzorg. 

6  Met ‘polyfarmacie’ wordt chronisch gebruik van vijf of meer 
medicijnen bedoeld.
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5. Opzet en methode
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Dit hoofdstuk beschrijft de vormgeving van de 
evaluatie. De evaluatie beantwoordt twee vragen: 

1. Is de pilot op basis van resultaten op kwaliteit 
voor de kwetsbare oudere en leefsysteem en 
zinnige zorg een succes. Dit betekent dat  
VGZ kan en wil besluiten om het programma als 
sturingsmodel door te ontwikkelen?

2. Zo ja, wat zijn de kenmerken op basis waarvan 
het Zorgprogramma vanaf 2017 doorontwik-
keld kan worden?

De evaluatie vond plaats in het najaar van 2015. 
Dit rapport laat de resultaten zien aan de hand 
van de volgende aandachtspunten:
• Kwaliteit voor de kwetsbare oudere en  

leef systeem
• Zinnige Zorg
• Zorgprogramma

De volgende uitvragen hebben plaatsgevonden:
• Groepsgesprekken met patiënt en mantel-

zorger in de regio’s Maastricht, Venlo en  
(alleen mantelzorgers) Eindhoven.

• Enquête onder de uitvoerende zorg-
aanbieders die door 193 respondenten is  
ingevuld.

• Enquête onder de deelnemende zorggroepen.
• Verdiepingsgesprekken met de deelnemende 

zorggroepen en de regionale zorginkopers, 
 over de successen, ontwikkelpunten en 
verbeter punten van het programma in de  
praktijk.

Kanttekening

De pilot is niet opgezet als wetenschappelijk 
onderzoek. Dit heeft onder andere tot gevolg dat 
er geen goed te definiëren controlegroep is. Dit 
betekent dat in algemene zin terughoudendheid 
betracht dient te worden bij het inschatten van 
de mogelijke effecten van het zorgprogramma. 
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6. Resultaten 
evaluatie
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6.1 Kwaliteit voor de kwetsbare 
oudere en leefsysteem

Tijdens de pilotperiode hebben de zorggroepen 
tussentijdse kwalitatieve rapportages uitgevoerd. 
Hierin is uitvoerig verslag gedaan van enerzijds 
procesmatige kwaliteit en anderzijds uitkomstin-
dicatoren, zoals het percentage ouderen met 
incontinentie, hoge bloeddruk en eenzaamheid. 
Waar alle partijen in het begin nog streefden naar 
inzicht in deze kwaliteit van gezondheid, ver-
schoof in 2014 en 2015 de behoefte naar inzicht 
in de kwaliteit van leven, het kunnen realiseren 
van persoonlijke doelen en de mate van eigen 
regie over het leven. Daarbij constaterend dat 
goede landelijke indicatoren nog in ontwikkeling 
zijn. Duidelijk is wel dat de medische problema-
tiek voor zowel patiënt als zorgaanbieder minder 
relevant blijkt in het laatste periode van het leven. 
Deze constatering had grote impact op de kwali-
teitsanalyse in het najaar van 2015. 
De zorggroepen hebben samen met de werk-
groep ouderenzorg medio 2015 het begrip ‘kwa-
liteit’ gedefinieerd aan de hand van een aantal 
hypothesen. Omdat de informatiebronnen van 
elkaar verschilden, is geen sprake van een nor-
matieve waardering van de hypothesen. Om deze 
reden is een 1 tot 5 sterren-systematiek basis voor 
de waardering.

Hypothese 1
Het zorgprogramma stelt kwetsbare ouderen in 
staat om op verantwoorde wijze langer in hun 
voorkeursomgeving te kunnen (blijven) wonen.

Conclusie 
Het zorgprogramma ondersteunt de elemen-
ten die voor patiënt en mantelzorger belangrijk 
zijn om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven 
wonen. Met name de rol van casemanager is 
voor de kwetsbare oudere/mantelzorger cruciaal. 
75% van de uitvoerende zorgaanbieders is het 
(helemaal) eens met deze stellingen, 20% geeft 
aan niet feitelijk te kunnen aangeven of dit pro-
gramma hieraan bijdraagt.

Hypothese 2
Het zorgprogramma verstevigt de regie over het 
eigen leven. Mensen zijn hierdoor in staat om hun 
doelen te realiseren en een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven te ervaren. 

Conclusie 
Het ene aanspreekpunt (casemanagement) en 
één patiëntgericht leefzorgplan zijn basis voor 
behoud van regie en het kunnen realiseren van 
doelen . Alle partijen ervaren met name het case-
management (vaak de praktijkondersteuner) als 
zeer waardevol. De casemanager weet welke pro-
blemen er spelen op zowel zorg als welzijn. 

Hypothese 3
Het zorgprogramma biedt optimale onder-
steuning aan de mantelzorger.

Conclusie 
Mantelzorgers ervaren aandacht vanuit de prak-
tijkondersteuner voor hun behoeften en zaken als 
volhoudtijd. 82% van de uitvoerende zorgaanbie-
ders is van mening dat het zorgprogramma de 
mantelzorger beter helpt te ondersteunen. Des-
ondanks geven mantelzorgers aan dat het niet 
altijd lukt om hen daadwerkelijk te ontlasten. De 
situatie van de patiënt bemoeilijkt dit. Daarnaast 
is het lastig om aan de slag te gaan met de voor-
gestelde oplossingen. 
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6.2 Zinnige zorg

Bij de start van de pilot lag de focus vooral op het 
opdoen van ervaring en het komen tot inzichten 
over de zorg voor kwetsbare ouderen. Er was 
geen sprake van uitvoering van een nulmeting of 
aanwijzing van een controlegroep. Het kunnen 
aantonen of dit programma bijdraagt aan zinnige 
zorg in het najaar van 2015 was daarom een grote 
uitdaging. 

De data zijn getoetst aan een aantal hypothesen 
op het gebied van zinnige zorg. De kostenanalyse 
richt zich enkel op de zorgkosten in de Zorg-
verzekeringswet (Zvw) die zijn gedeclareerd bij 
VGZ in 2014. Over dit jaar waren de zorgkosten 
van kwetsbare ouderen in de 2de lijn beschikbaar.

Hypothese 1 
Door het model wordt de kwetsbare oudere in 
staat gesteld langer in zijn voorkeursomgeving 
te blijven wonen.

Het is niet gelukt om deze hypothese te beant-
woorden. Dit komt omdat data over opname in 
verpleegtehuizen op grond van de Wet lang-
durige zorg (Wlz) niet op patiëntniveau voor de 
zorgverzekeraar beschikbaar zijn. Bovendien 
doorkruisen de gevolgen van overheidsbeleid 
(om mensen langer thuis te laten wonen) en de 
vergrijzing het toetsen van deze hypothese. 

Hypothese 2
Het model is een instrument voor zinnige zorg
• Er kunnen geen harde conclusies worden 

getrokken over het effect van de interventie op 
de zorgkosten. De gebruikte selectiecriteria7 
leiden niet tot een bruikbare controlegroep. 

• Vergelijking tussen twee interventiegroepen 
laten grote verschillen in zorgkostenconsump-
tie zien over alle bekeken jaren 2012, 2013 en 
2014. De analyse van de zorgconsumptie van 
75+ers toont grote regionale verschillen in 
zorgconsumptie. Hierdoor is het niet mogelijk 
om een goede vergelijking te maken tussen de 
zorgconsumptie in de pilotregio’s en de lande-
lijke zorgconsumptie. 

• Een eerste vooruitblik naar de zorgconsumptie 
van 2015 laat zien dat de wijkverpleging een 
fors aandeel heeft in de totale zorgconsumptie 
van kwetsbare ouderen. Bovendien neemt het 
aandeel wijkverpleging in grote mate toe naar-
mate men ouder wordt.

Hypothese 3
De forse stijging van zorgkosten van kwetsbare 
ouderen buigt af in de interventiegroepen.
• De zorgconsumptie van 75+ers met een toe-

genomen carecomplexity8 is hoger en neemt 

7  Namelijk: 75+ers die in 2014 in twee of meer ketenzorgpro-
gramma’s deelnamen en waarbij bovendien sprake was van 
polyfarmacie

8 Deze groep ‘carecomplexity’ is geselecteerd aan de hand 
van eigenschappen die ook in de interventiegroep het meest 
voorkwamen. Dit zijn 1) polyfarmacie (gebruik van minimaal 
5 medicijnen), 2) ketenzorg (COPD, CVRM, DM), en 3) urine-
verlies (gebruik van incontinentiemateriaal).

• sterker toe dan de zorgconsumptie van 75+ers 
zonder toegenomen carecomplexity. Boven-
dien is de zorgconsumptie van de interven-
tiegroepen in 3 van de 4 regio’s9 nog eens 
fors hoger dan de groep ‘75+ers met care-
complexity’. 

Conclusie 
Kwetsbare ouderen hebben veel zorg en maken 
dus veel zorgkosten binnen de groep 75+ers. 

• In de regio’s Maastricht en Venlo neemt de 
sterke stijging van de zorgconsumptie af na 
interventie. In de regio’s Eindhoven en Alkmaar 
is een duidelijke beweging niet waarneembaar. 
De start van de regio’s Maastricht en Venlo 
was eerder en lag tussen januari en april 2013. 
De pilots in de regio’s Eindhoven en Alkmaar 
zijn pas tussen oktober 2013 en februari 2014 
gestart. Het jaar 2014 was voor deze regio’s dan 
ook het opstartjaar. 

Conclusie
Na het eerste jaar van interventie buigt de zorg-
kostenstijging af. 

9  Alleen in regio Alkmaar is de zorgconsumptie van de inter-
ventiegroep in 2013 gedaald ten opzichte van 2012.
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6.3 Zorgprogramma

De geformuleerde hypothesen hebben betrek-
king op de systematiek van het zorgmodel (wordt 
het zorgmodel ervaren als een succesvol model 
voor integrale ouderenzorg?) en op de efficiënte 
inzet van mens en middellen.
 
Systematiek van het zorgmodel

Hypothese 1
Het Geriatrie Model, maar ook andere elementen 
van het programma (zoals de inzet van de SOG, 
ICT en verbinding naar sociaal domein) leiden tot 
gestructureerde multidisciplinaire ouderenzorg.

Conclusie 
Multidomein analyse, het integrale leefzorgplan 
en het uitvoeren van het MDO en casemanage-
ment vormen volgens de zorggroepen de drie 
kernelementen van het model. 
Elementen zoals een passend ICT-tool en het  
leggen en gebruiken van de verbinding naar het 
sociaal domein, zijn nog onvoldoende ontwikkeld.

Hypothese 2
Het model biedt een optimaal instrument om de 
zorgvraag en hulpvraag van de patiënt in kaart te 
brengen. 

Conclusie 
De patiënt komt voor de huisartspraktijk volledi-
ger en breder in beeld. Zorggroepen zijn over het 
algemeen positief over het instrument, hoewel 
tijdrovend. In de beleving van de patiënt en man-
telzorger lijkt de POH goed in staat te zijn om de 
zorg- en hulpvraag op te halen en daarop in te 
spelen. Met name problematiek op het gebied 
van welzijn speelt een grote rol in deze gesprek-
ken.

Hypothese 3
Door het zorgmodel zijn zorgaanbieders in staat 
om verbindingen naar het sociaal domein te  
leggen en te gebruiken.

Conclusie 
Er is nog maar weinig gestructureerde, intensieve 
verbinding naar het sociaal domein. Hoewel de 
zorggroepen ervaren dat de verbindingen op 
praktijkniveau wel worden gelegd, is dat op het 
niveau van de zorggroep niet aan de orde, door 
diversiteit en onduidelijkheid in de organisatie 
van de gemeente en op wijkniveau. Patiënten en 
mantelzorgers waarderen de inzet van de POH 
op het gebied van welzijn en dagbesteding zeer, 
maar de lijntjes lijken niet in elke regio even kort 
te zijn. Het succes van de verbinding met sociaal 
domein lijkt regioafhankelijk en bovendien onder-
hevig aan lokale of soms individuele prestaties.
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Mens en Middelen

Hypothese 1
Het programma biedt ondersteuning aan de eer-
stelijns zorgaanbieders en aan de implementatie 
van het Geriatrie Model in de zin van facilite-
ring van de benodigde randvoorwaarden in de 
huisarts praktijk (waaronder ICT).

Conclusie 
Hoewel over het algemeen de administratieve 
belasting als erg hoog wordt ervaren, vinden de 
uitvoerende zorgaanbieders en de zorggroepen 
het model waardevol in de facilitering en ont-
lasting van de huisartspraktijk. Daarnaast vindt 
75% van de respondenten de administratieve 
belasting opwegen tegen de kwaliteitswinst voor 
patiënt en mantelzorgers.

Hypothese 2
Het programma biedt ondersteuning aan de  
eerstelijns zorgaanbieders en aan implementatie 
van het Geriatrie Model in de zin van facilitering 
van benodigde samenwerking en verbinding naar 
andere (zorg)disciplines en welzijn.

Conclusie 
Hoewel de zorggroepen de beleving hebben veel 
te ondernemen om de verbinding naar het soci-
aal domein tot stand te brengen, concluderen 
zowel de zorggroepen als de zorgaanbieders dat 

de resultaten op dit gebied nog te wensen over 
laat. Opmerkingen hierover kwamen ongevraagd. 
Hieruit concluderen wij dat zorgaanbieders wel 
het belang van deze verbinding erkennen, maar 
dat het nog niet lukt in de praktijk. 

Hypothese 3 
Het programma biedt ondersteuning aan de eer-
stelijns zorgaanbieders en aan implementatie van 
het Geriatrie Model in de zin van facilitering van 
benodigde (geriatrische) kennis.

Conclusie 
De zorggroepen geven aan dat het programma 
alle zorgverleners ondersteunt, onder meer door 
goede borging van kennis via algemene- en 
verdiepingsscholingen van huisarts, POH, wijk-
verpleegkundige en ketenpartners. Specifiek 
door overleggen over en monitoring van de 
gekozen werkwijzen, coaching en consultatie-
mogelijkheden van experts(teams). De patiënt  
en mantelzorg zijn in beeld, tevreden, gehoord. 
Er zijn heldere ketenrollen, en een gemeenschap-
pelijke focus op het individueel leefzorgplan.  
Het zorgprogramma vormt de basis om de  
toekomstige zorgvraag aan te kunnen. 

Hypothese 4
Het programma biedt ondersteuning aan de eer-
stelijns zorgaanbieders en aan de implementatie 
van geriatrie zorgmodel door inzet van de SOG.

Conclusie 
De SOG vervult veelal de rol van expert op het 
gebied van patiëntgerichte, geriatrische zorg.  
De zorggroepen voorzien de huisartspraktijken 
van consultatiemogelijkheden en leggen de ver-
binding tussen de SOG en de individuele huis-
artspraktijk. Daarnaast neemt de SOG regelmatig 
deel aan het MDO en kan door de huisarts digi-
taal worden geconsulteerd. De zorggroepen zijn 
tevreden over deze inzet en beogen die inzet te 
blijven borgen.
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Zinnige zorg  
door hoge kwaliteit  
en samenwerking  
in de zorg

7. Ervaringen  
en inzichten
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7.1  Basis voor integrale  
ouderenzorg

De rode draad in zowel de pilotregio’s als ook 
in de gehanteerde modellen van andere regio’s 
in Nederland en in de wereld, is gelegen in de 
toepassing van een integrale aanpak. Hoewel 
de zorggroepen ieder gestart zijn met een eigen 
invulling van deze aanpak, blijkt uit het verloop 
van de pilot dat een aantal elementen essentieel 
zijn voor het succes van integrale ouderenzorg. 
Deze elementen worden gevormd door het door 
ons te noemen Geriatrie Model: 
• een multidomein analyse, 
• een integraal leefzorgplan,
• en de coördinatie van dit plan door een MDO 

en casemanagement.

7.2  Doorontwikkeling en  
randvoorwaarden

Een goede uitvoer van integrale aanpak maakt 
zowel een doorontwikkeling van bovenstaande 
elementen als ook de invulling van de onder-
staande randvoorwaarden noodzakelijk.

1. Verbinding sociaal domein
De nadruk binnen het programma ligt op het 
functioneren van patiënten in het dagelijks leven 
in plaats van op de medische problematiek. In 
lijn met deze insteek is kwaliteit van leven voor 

de doelgroep vooral afhankelijk van oplossingen 
op het gebied van wonen en welzijn. Hoewel in 
regio’s goede voorbeelden aanwezig zijn, vraagt 
de verbinding van de huisartspraktijk met het 
sociale domein nog veel aandacht. Er zijn nog 
weinig leefzorgplannen waarin naast de zorg 
gerelateerde onderwerpen ook de welzijn gerela-
teerde onderwerpen zijn opgenomen. Realisatie 
en onderhoud van een integraal leefzorgplan 
vraagt om een vaste en doorlopende contactlijn 
met het sociale domein. 

2. Integraliteit
Belangrijk uitgangspunt voor het programma is 
de integrale benadering van de hulpvraag van-
uit het perspectief van cliënt (casemanagement 
met één aanspreekpunt) en doelmatigheid (geen 
dubbele bevraging, plannen, etc.). Hiervan is 
sprake als het Geriatrie Model een afgestemde 
processtroom is tussen de huisartsenpraktijk , 
wijkverpleging (incl. ketenzorg dementie) en het 
sociale domein. Dit komt tot uiting door de aan-
wezigheid van één leefzorgplan, één invulling van 
casemanagement en een doelmatige invulling 
van de verpleegkundige functie. In de praktijk is 
hiervan nog weinig sprake. Intensivering van de 
samenwerking tussen huisartspraktijk en de wijk-
verpleging ligt voor de hand. Ten eerste omdat 
ongeveer 50% van de kwetsbare ouderen al 
wijkverpleegkundige zorg ontvangt. Deze oude-
ren hebben zeer regelmatig contact met een 
wijkverpleegkundige. Bovendien werkt de wijk-

verpleging al wijkgericht en vanuit het principe 
van kanteling.

3. Verbinding met het ziekenhuis
De verbinding met het ziekenhuis is bij de meeste 
zorggroepen in een beginstadium van ontwik-
keling. Vanuit het perspectief van kwaliteit van 
leven voor de kwetsbare oudere en vanuit het 
perspectief van betaalbaarheid van de zorg, is 
het van belang dat oplossingen zoveel mogelijk 
in de eerste lijn gezocht worden. Advanced care 
planning10 kan hieraan een belangrijke bijdrage 
leveren. Daar waar ziekenhuiszorg nodig is, is het 
van belang dat er goede afspraken zijn tussen 
huisarts en en ziekenhuis over transferzorg (zorg 
bij opname en ontslag).

4. Informatie delen
Om echt integraal te kunnen samenwerken is 
een ICT-omgeving nodig die de casemanager 
in staat stelt om een leefzorgplan onder regie 
van de cliënt of mantelzorger te delen met 
 cliënt, mantelzorger en andere zorgaanbie-
ders. Het borgen van een veilige informatie- 
uitwisseling en het organiseren van regie en 
verantwoordelijkheden zijn de belangrijkste op 
te lossen problemen. 

10  Onder advance care planning beschouwen we het proactief, 
samen met de oudere, toekomstgerichte afwegingen maken 
over behandelwensen vanuit het perspectief van de kwaliteit 
van leven.
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8. Conclusie 
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Hoge kwaliteit

De pilot scoort positief op kwaliteit van zorg. De 
kwetsbare ouderen en de mantelzorgers voe-
len zich meer ondersteund. Ook de betrokken 
zorgaanbieders vinden dat het zorgprogramma 
bijdraagt aan de kwaliteit van leven en regiebe-
houd van de patiënt. In de beleving van patiënt 
en mantelzorger is een centraal aanspreekpunt 
(de casemanager) voor zowel zorg als welzijn cru-
ciaal. In de pilot vervult de praktijkondersteuner 
veelal deze rol. De afstemming  van vragen op 
welzijnsgebied met het sociale domein vraagt 
teveel tijd en verloopt nog moeizaam.

Noodzaak tot zinnige zorg

Er is een noodzaak om voor de doelgroep ‘kwets-
bare ouderen’ de zorg zinnig te organiseren, 
want:
• Het gaat om een zeer snel groeiende groep 

door toenemende vergrijzing en de lande-
lijke trend waarin ouderen langer thuis blijven 
wonen11. Belangrijke factor hierin is het over-
heidsbeleid, waardoor in toenemende mate 
patiënten (die voorheen vanuit een Wlz-kader 
zorg en ondersteuning kregen) zich melden  
 

11  Zie kamerbrief 4-6-2014 betreft: Transitieagenda Langer 
zelfstandig wonen, kenmerk 2014-0000299501

bij de wijkverpleging maar ook in de huis   arts-
praktijk.

• Deze vergrijzing in combinatie met de trend 
dat zoveel mogelijk hulpvragen in de eerste 
lijn moeten worden opgelost, leidt tot een toe-
nemende druk op de huisartspraktijk. Wanneer 
de huisartspraktijk overloopt, is te verwachten 
dat de huisarts sneller geneigd is om patiënten 
door te verwijzen naar de tweede lijn in plaats 
van bijvoorbeeld zelf diagnostiek uit te voeren.

• Het gaat om een doelgroep voor wie de samen-
hang met het sociale domein essentieel is. 
Door een goede verbinding met, maar ook een 
optimale steun-hulpverlening vanuit het sociale 
domein kan voor patiënten een betere kwaliteit 
van leven ontstaan, waarbij de zorgvraag  
minder belangrijk is. Het Geriatrie Model biedt 
hiertoe mogelijkheden. 

• De zorg rondom de kwetsbare oudere doet met 
name een beroep op de budgetten huisartsen-
zorg en wijkverpleging. Uit de kosten analyse 
blijkt dat kwetsbare ouderen (en in mindere 
mate ouderen met een toegenomen carecom-
plexity12) een gemiddeld hoge en fors stijgende 
zorgconsumptie hebben. De vraag is daarbij  
 
 

12  Deze groep ‘carecomplexity’ is geselecteerd aan de hand 
van eigenschappen die ook in de interventiegroep het meest 
voorkwamen. Dit zijn 1) polyfarmacie (gebruik van minimaal 
5 medicijnen), 2) ketenzorg (COPD, CVRM, DM), en 3) urine-
verlies (gebruik van incontinentiemateriaal).

of alle zorg zinnig is. Niet alle patiënten zijn 
gediend bij alle zorg. Uit de kostenanalyse blijkt 
dat de zorgkostenstijging bij de interventie-
groep na één jaar afbuigt. Deze ontwikkeling  is 
in meerdere pilotregio’s waargenomen. 
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 Bijlagen
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Toelichting naar programmaonderdeel, uitvoerder en domein financiering
De bekostiging van het Geriatrie Model en de uitvoering zorg op basis van het integrale tarief heeft 
betrekking op de huisartsenzorg. 

Programma onderdeel Uitvoerders Tariefafspraak  
zorggroep (Zvw)

Tariefafspraak  
langdurige zorg (Wlz)

Geriatrie model13 Huisarts X

Verpleegkundige functie14 X

Uitvoering zorg15 Huisarts X

POH X

Consultfunctie SOG SOG X

Overhead Overhead zorggroep X

Geriatrie model
Binnen het Geriatrie Model is de inzet van de 
huisarts gericht op de inhoud en de vaststelling 
van het leefzorgplan. De inzet van de verpleeg-
kundige functie is gericht op de uitvoering op 
het vlak van coördinatie, multidomeinanalyse en 
casemanagement. De hiervoor vereiste compe-
tenties van de verpleegkundige functie zijn geba-
seerd op die van de verpleegkundige niveau 5. 

Uitvoering zorg
De uitvoering zorg heeft betrekking op consulten, 
visites, M&I en indien van toepassing de zorgpa-
den COPD, DM2 en CVRM. 
Terminale zorg maakt deel uit van het integrale 
tarief. Belangrijk is dat de cliënt geïncludeerd 
blijft in het programma vanwege het belang van 
‘advanced care planning’16 en het effect ervan op 
de verwijzingen naar de tweede lijn. 

Diensten van derden, zoals diëtiek, fundus en 
laboratorium, die onderdeel zijn van een zorgpad 
(DM2, COPD, CVRM) maken deel uit van het inte-
grale tarief en worden op nacalculatiebasis afge-
rekend. Alle overige inzet van derden wordt in 
2017 niet afgesproken in het kader van de inkoop 
van ‘ketenzorg voor kwetsbare ouderen’.
Door de koppeling van het tarief met het inclu-
sievolume van kwetsbare ouderen ontstaat een 
vast financieel kader dat alleen op basis van het 
inclusie volume muteert en dat gekoppeld is aan 
de contractrelatie tussen VGZ en zorggroep. De 
zorggroep heeft in haar contractrelatie met de 
huisartsen ruimte voor varianten (bv. hanteren 
van modules naar zorgzwaarte) en is verantwoor-
delijk voor het blijven binnen het financieel kader 
dat met VGZ is afgesproken.

Initiatieven van de zorggroep op het gebied 
van advanced care planning, transferzorg en 
 integratie van de keten dementie vinden plaats 
binnen dit financieel kader.

Bijlage 1 Inkoop Ketenzorg voor kwetsbare ouderen

13  Het Geriatrische Model heeft betrekking op het komen tot 
een leefzorgplan, het evalueren ervan in het MDO en de 
bewaking op de uitvoering.

14  De verpleegkundige functie binnen het Geriatrisch Model 
wordt ingevuld door de POH of de wijkverpleegkundige.

15  De uitvoering van zorg heeft betrekking op de uitvoering 
van de afspraken zoals vastgelegd in het leefzorgplan.

16  Advanced Care Planning betreft het samen met de  patiënt 
toekomstgerichte afspraken maken met betrekking tot 
 behandelopties. 
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Consultfunctie SOG
De kosten van de consultfunctie van de SOG zijn 
geen onderdeel van het integrale tarief voor de 
Zorggroep omdat bekostiging (ook in 2017) valt 
onder de WLZ. Omdat er signalen zijn dat de 
middelen hiervoor niet in elke zorgkantoorregio 
toereikend zijn, heeft VGZ hiervoor middelen 
gereserveerd. 

Overhead
De overhead van de zorggroep wordt grotendeels 
bepaald door het kader en de hierop gebaseerde 
afspraken voor de zorgpaden DM2, COPD en 
CVRM. De zorggroep dient inzichtelijk te maken 
wat hierop aanvullend nodig is voor de keten-
zorg kwetsbare ouderen. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de omvang van de zorggroep 
(aantal via alle  huisartsen aangesloten verzeker-
den), het aantal geïncludeerde ouderen en het 
aantal te includeren huisartsenpraktijken in 2017. 

Vaststelling integraal tarief
Bij de vaststelling van het integrale tarief 
2017 wordt ervan uitgegaan dat 70% van de 
huisartsen praktijken deelneemt aan de ketenzorg 
voor kwetsbare ouderen. Bij de deelnemende 
huisartsenpraktijken wordt uitgegaan van een 
gemiddelde prevalentie van 1% van het aantal 
ingeschreven verzekerden op zorggroepniveau. 
Het tarief kan afhankelijk van de situatie van de 
zorggroep variëren op basis van onderstaande 
parameters:
• Aandeel cliënten in 1ste en 2de jaar 
• Aandeel cliënten met wijkverpleging 
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De inkoop van de ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen geschiedt op basis van een afspraak 
over het integrale tarief met de zorggroep (zie 
financieringswijze 2017). Via de zorggroep heeft 
VGZ een instrument in handen om te kunnen 
sturen op kwaliteit en kostenbeheersing van de 
individuele huisartspraktijk. De zorggroep voldoet 
aan de volgende voorwaarden: 
• Minimaal 70% van de huisartsen is bereid tot 

deelname op basis van het programma. Met de 
huidige pilot-zorggroepen worden afspraken 
gemaakt om hiernaar toe te groeien. Tevens 
worden afspraken gemaakt over de fasering 
van de implementatie van het programma bij 
de huisartsen.

• De drie zorgpaden (DM2, COPD en CVRM) zijn 
door de deelnemende huisartsen geïmplemen-
teerd.

• De verpleegkundige functie binnen het 
 geriatrisch model is een verpleegkundige 
niveau 5. Met de pilotzorggroepen worden 
afspraken (incl. fasering) gemaakt om hiernaar 
toe te groeien.

• Aanwezigheid van een zorgprogramma, 
 protocol en implementatietraject.

• Aanwezigheid van een door de zorggroep 
 aangestuurde en bewaakte kwaliteitscyclus op 
de uitvoering van programma en protocollen.

• Scholing (huisartsen en praktijkondersteuner).
• Aanwezigheid regionaal expertiseteam ter 

ondersteuning van de deelnemende huis artsen.
• Plan van Aanpak (incl. fasering) voor integra-

tie ketenzorg dementie in de ketenzorg voor 
kwetsbare ouderen voor die dementerende 
ouderen die als kwetsbare ouderen aangemerkt 
kunnen worden.

• Samenwerking ten aanzien van monitoring op 
kosten, kwaliteit en klantbeleving.

• Plan van Aanpak (incl. fasering) voor Advanced 
Care Planning.

• Plan van Aanpak (incl. fasering) voor transfer-
zorg.

• De zorggroepen voldoen aan de algemene 
eisen zoals beschreven in het inkoopkader 
zorgpaden.

Bijlage 2  Voorwaarden voor Ketenzorg  
voor kwetsbare ouderen
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