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Zinnige zorg:  
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen

1 Inkoopbeleid 
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. 
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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 stimuleren. Daarbij geloven 
we in cocreatie met zorgaanbieders, belangen
organisaties, patiënten en andere verzekerden.

Zorgaanbieders leren ons wat goede zorg is
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
 volgen de kwaliteits en volumenormen van uw 
beroepsgroep en stellen geen nieuwe, extra hoge 
normen. We houden wel oog voor de kwaliteit  
die alle instellingen en zorgaanbieders leveren. 
We kijken in het bijzonder naar de voorlopers, 
die in zogenoemde good practices de kosten van 
behandelingen reduceren en tegelijkertijd de 
kwaliteit van zorg behouden of verbeteren.  
Daar leren we graag van. Dat doen we door daar
over met u in gesprek te gaan. Daarnaast kunt  
u met uw ideeën terecht bij een speciaal  
VGZ-Zinnige Zorg Loket. In onze leer en proef
tuinen zijn we ook al concreet aan de slag met 
good practices. VGZ is actief in drie van de negen 
proeftuinen die het ministerie van VWS heeft 
aangewezen. Verder participeren en initiëren we 
samen met zorgaanbieders in diverse leertuinen 
in Nijmegen, Gorinchem, Uden, NoordLimburg 
en Drechtsteden. 

Onze focus op zinnige zorg vraagt van u dat u 
 kritisch kijkt naar mogelijkheden om kwaliteit en 
doelmatigheid van zorg inzichtelijk te maken en 
waar mogelijk te verbeteren. 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, bijvoor
beeld via meerjarencontractering en/of speciale 
volume en prijsafspraken. 

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 Coöperatie 
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 geestelijke gezondheidszorg.  

Onze visie op wijkverpleging

In 2015 is de wijkverpleging overgeheveld van de 
AWBZ naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze 
operatie is een onderdeel van de transitie (Her
ziening Langdurige Zorg) en de kanteling van de 
zorg, waarbij de burger centraal komt te staan. 
De kerngedachte achter het kabinetsbeleid is 
dat de burger en zijn sociale netwerk eigen regie 
 voeren over gezondheid en zorg; dat ze zelf ver
antwoordelijk zijn. Als naast die eigen regie zorg 
nodig is, wordt die geleverd door professionals 
(zoals huisartsen, zorggroepen en wijkverpleeg
kundigen). Dit betekent een enorme omslag, 
zowel voor burgers als in het werk van wijkver
pleegkundigen. 

Cruciale rol voor de wijkverpleegkundige
In onze visie heeft de wijkverpleegkundige een 
cruciale rol binnen deze kanteling. Wij stimuleren 
zorgaanbieders in de keten om wijkverpleeg
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kundigen de ruimte te geven als professional. 
Zo kunnen ze in de volle breedte hun rol pakken, 
naast de huisarts. Goede samenwerking tus
sen de wijkverpleging en de huisarts is dan ook 
essentieel. Daarnaast heeft de wijkverpleegkun
dige een belangrijke rol bij het verbinden van 
het zorg domein met het sociale domein (het 
wijkteam). Daarom werken wij in onze kernregio’s 
samen  
met gemeenten aan de verankering van deze 
samenwerking, onder meer via wijknetwerken.  
De zelfredzaamheid van de burger en zijn sociale 
omgeving staat daarbij voorop. We concentreren 
ons als zorgverzekeraar op onze hoofdtaak: het 
met zorgaanbieders organiseren en financieren 
van zinnige zorg, waar de burger dat zelf niet kan.

2017: volgende stap in de kanteling
De vraag naar wijkverpleging neemt de komende 
jaren toe door de vergrijzing en het landelijke 
beleid om mensen langer in hun eigen omgeving 
te laten wonen. Om de zorg betaalbaar te houden, 
zetten we samen met de thuiszorg een volgende 
stap in de kanteling naar meer regie en zelf
redzaamheid van de burger. We bevorderen de 
betaalbaarheid én kwaliteit door voor 2017 een 
eerste stap te zetten in gedifferentieerde inkoop. 
Daarnaast willen wij meer inzicht krijgen in de 
kosten en praktijkvariatie (volume en gebruik)  
per doelgroep; deze informatie gebruiken we 
voor de inkoop vanaf 2018. 

Gedifferentieerd inkoopbeleid
De inkoopmodellen van de afgelopen twee jaar 
(2015 in representatie, 2016 voor eigen verzeker
den) hebben ons te weinig ruimte geboden om 
onderscheid te maken en initiatieven of zorgver
nieuwingen te belonen. Voor 2017 gaan we daar 
wel mee aan de slag door gedifferentieerd in te 
kopen. We maken onderscheid tussen drie type 
contracten:
•  zorgaanbieders die voldoen aan onze doel

matigheidsnormen belonen we met een 
Pluscontract: aan hen staan we volumegroei 
toe. Op die manier belonen we doelmatigheid 
en zinnige zorg;

•  zorgaanbieders met een standaardcontract;
•  kleinere zorgaanbieders (met een zorg

kostenplafond van minder dan € 250.000 
voor VGZverzekerden) bieden we binnen de 
grenzen van doelmatigheid een cliëntvolgend 
contract aan: meer volume bij meer cliënten. 

Nieuw landelijk bekostigingsmodel
Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over 
het bekostigingsmodel in 2017. Adviesbureau 
Gupta heeft in opdracht van het ministerie van 
VWS onderzoek gedaan naar een nieuw bekos
tigingsmodel. Het eindrapport is gepubliceerd, 
maar besluitvorming laat nog op zich wachten. 
Dit kan nog effect hebben op het inkoopbeleid. 
Zodra hier meer duidelijkheid over is, publice
ren we op onze website een addendum op dit 
inkoopdocument.
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2 Toelichting op 
onze criteria
In ons zorginkoopbeleid voor de wijk
verpleging hanteren we een aantal  
criteria op het terrein van kwaliteit en  
betaalbaarheid. Via gedifferentieerde  
inkoop stimuleren we zorgaanbieders  
om daar zoveel mogelijk aan te voldoen. 
Daarnaast leest u in dit hoofdstuk hoe  
we omgaan met nieuwe toetreders,  
diversiteit van zorgaanbieders en misbruik 
en oneigenlijk gebruik.
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Kwaliteit

Verzekerden zijn over het algemeen zeer tevre
den over de wijkverpleging. Zij noemen echter 
vaak twee kanttekeningen: het grote aantal ver
schillende verplegenden/verzorgenden en het 
feit dat de zorg op wisselende, onvoorspelbare 
tijden geleverd wordt. Om de klanten daarin 
tegemoet te komen, maken wij hierover afspra
ken met u. 

Er zijn op dit moment binnen de wijkverpleeg
kundige zorg nog weinig richtlijnen, standaarden 
of kwaliteitscriteria ontwikkeld. Daarom con
tracteren wij de zorgaanbieders voor alle onder
staande bijzondere zorg of zorg voor bijzondere 
doelgroepen: 
•  palliatief terminale thuiszorg (PTZ);
•  dementie;
•  onplanbare/oproepbare zorg.
 
Ons uitgangspunt is dat in principe alle zorg
aanbieders deze zorg moeten kunnen leveren, 
mits zij verpleegkundigen in dienst hebben die 
bevoegd en bekwaam zijn en de zorgaanbieders 
aan de criteria voldoen. Dat betekent ook dat de 
zorgaanbieder verantwoordelijk is voor inbed
ding van haar activiteiten in de wijk: verbinding 
met het sociale domein, kennis van en contacten 
in de wijk. Wij verwachten dat zorgaanbieders 
inspelen op de verschillende behoeften in de 

wijk, zoals de specifieke cultuur, de mogelijk
heden van mantelzorg, netwerkontwikkeling en 
samenwerking met huisartsen. 
De nietpatiëntgebonden, wijkgerichte zorg (de 
signaleringstaken in de wijk bij cliënten die nog 
niet in zorg zijn) en intensieve kindzorg (IKZ) legt 
VGZ wel bewust neer bij een beperkt aantal aan
bieders. Medischspecialistische verpleging thuis 
(MSVT) kopen wij, bij ongewijzigd overheids
beleid, ook selectief in. 

Voor bijzondere zorg of zorg voor bijzondere 
doelgroepen gelden specifieke inkoopcriteria. 
Deze vindt u in bijlage 1. 

Verder stimuleren wij de beroepsgroep om tempo 
te maken met de ontwikkeling van richtlijnen 
en kwaliteitscriteria. Daarover gaan wij met de 
beroepsgroep in gesprek. Het is in onze ogen een 
gezamenlijk belang om richtlijnen en standaarden 
te ontwikkelen, waarmee we doelmatigheid en 
kwaliteit kunnen beoordelen. De wijkverpleging 
is sinds begin 2016 opgenomen in de Top 30 van 
het kwaliteitsprogramma van Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN), wat betekent dat zorgverzeke
raars hier gezamenlijk met het veld tempo willen 
maken.

Betaalbaarheid

Elke zorgaanbieder moet doelmatig zijn en bij
dragen aan betaalbare en zinnige zorg. Echter, 
niet alle aanbieders zijn in dezelfde mate doel
matig. Voor 2017 stimuleren we doelmatigheid 
via gedifferentieerde inkoop. Uitgangspunt daar
bij is dat onze verzekerden zo veel mogelijk bij 
dezelfde zorgaanbieder kunnen blijven, zodat de 
continuïteit geborgd is. 

Wij hanteren voor de inkoop 2017 drie soorten 
voorwaarden (zie bijlage 2):
•  algemene voorwaarden voor (bestaande) 

zorgaanbieders, waaronder uitsluitingscriteria;
•  aanvullende voorwaarden voor nieuwe zorg

aanbieders;
•  aanvullende voorwaarden voor bijzondere 

zorgsoorten (zie bijlage 1).

Wij onderscheiden op basis van de hoogte van 
het VGZzorgkostenplafond 2016 vier groepen 
zorgaanbieders met een zorgkostenplafond:
1. van meer dan € 5 miljoen;
2. tussen € 1 miljoen en € 5 miljoen;
3. tussen € 250.000 en € 1 miljoen;
4.  van minder dan € 250.000. Onder deze groep 

vallen ook de kinderhospices en medische 
kinderdagverblijven. 
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Voor groep 1 t/m 3 kopen we gedifferentieerd in 
op basis van doelmatigheid. We verfijnen deze 
methodiek de komende jaren aan de hand van 
doelgroepen/cliëntprofielen. Aanbieders die  
binnen de groep waartoe ze behoren voldoen aan 
de doelmatigheidseis krijgen een Pluscontract. 
De aanbieders die daar niet aan voldoen krijgen 
een standaardcontract. Per groep stellen wij onze 
doelmatigheidsnorm vast, die is gebaseerd op 
drie landelijke indicatoren: 
•  gemiddeld aantal maanden wijkverpleging  

per cliënt (doorlooptijd);
•  kosten van de geleverde wijkverpleging per 

cliënt;
•  aantal uren wijkverpleging per cliënt.

We bekijken per indicator welke aanbieders bin
nen de groepen 1 t/m 3 tot de 25% best scorende 
behoren. Aanbieders die op minimaal twee van 
de drie indicatoren tot de 25% best scorende 
horen, komen in aanmerking voor een Plus 
contract. Een randvoorwaarde om in aanmerking 
te komen voor een Pluscontract is een finan
cieel gezonde positie. Dit betekent dat u een 
voldoende scoort op solvabiliteit, liquiditeit en 
rentabiliteit. 

Plus-contract
Basis voor zorgkostenplafond 2017 = (gerealiseerd) 
zorgkostenplafond 2016* + 3,2% volumegroei:
•  het zorgkostenplafond kan verder opgehoogd 

worden in samenspraak met VGZ. Dit is afhan
kelijk van de groei in het aantal cliënten en de 
gemiddelde kosten per cliënt; 

•  contractvoorwaarde is dat u instroomgarantie 
geeft;

•  het tarief 2017 wordt geïndexeerd;
•  u kunt afspraken met ons maken over een be 

kostigingsexperiment binnen het afgesproken 
zorgkostenplafond, mits dit experiment past in 
de weg naar de definitieve nieuwe bekostiging.

Voor het zorgkostenplafond maken we in de over
eenkomst aanbiederspecifieke afspraken over: 
•  gemiddelde kosten per cliënt (op basis van de 

benchmark);
•  minimum aantal cliënten.
Als medio 2017 blijkt dat u meer cliënten ver
zorgt, kunnen wij additioneel budget toekennen 
tot het maximum van de beschikbare middelen. 

Standaardcontract
Zorgkostenplafond 2017 = (gerealiseerd) zorg
kostenplafond 2016*:
•  u moet de groei van cliënten opvangen  

binnen het afgesproken zorgkostenplafond; 
•  tarief 2017 = tarief 2016, mits u al op of onder 

het gemiddelde tarief van VGZ zit. Als het 

tarief 2016 hoger ligt dan het gemiddelde 
VGZtarief, dan verlagen we het tarief tot dit 
gemiddelde;

•  wij maken geen afspraken met u over bekos
tigingsexperimenten. 

U moet de verwachte groei opvangen binnen de 
gemaakte afspraken. In het aanbiederspecifieke 
deel maken wij afspraken met u over de gemid
delde kosten per cliënt en het aantal cliënten dat 
geholpen wordt. Wanneer u qua geleverde zorg op 
70% van het zorgkostenplafond bent aan gekomen, 
geeft u dit bij ons aan. Op die manier kunnen we 
samen anticiperen en zorg tijdig omleiden. Wan
neer u het zorgkostenplafond heeft bereikt en de 
aanbiederspecifieke afspraken gehaald heeft, kunt 
u na overleg met ons een zorgstop toepassen en 
cliënten doorverwijzen naar onze afdeling Zorg
advies & Bemiddeling. Wij verwijzen ze dan naar 
aanbieders met een Pluscontract. 

Standaardcontract voor aanbieders met een 
zorgkostenplafond van minder dan € 250.000
Zorgkostenplafond 2017 = 80% (gerealiseerd) 
zorgkostenplafond 2016* met de mogelijkheid 
voor cliëntvolgende groei: 
•  tarief 2017 = tarief 2016, mits u al op of onder 

het gemiddelde tarief van VGZ zit. Als het 
tarief 2016 hoger ligt dan het gemiddelde 
VGZtarief, dan verlagen we het tarief tot dit 
gemiddelde; 

*  Gerealiseerd zorgkostenplafond 2016 betekent: indien de 
omzet hoger of gelijk is aan het afgesproken zorgkostenplafond, 
is de basis het afgesproken zorgkostenplafond 2016. Indien de 
omzet lager is, geldt als basis de gerealiseerde omzet.
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•  wij maken geen afspraken met u over bekosti
gingsexperimenten. 

Voor deze groep hanteren wij geen gedifferenti
eerde inkoop, maar een cliëntvolgend systeem. 
Gezien het beperkt aantal cliënten kunnen we 
statistisch geen goede conclusie trekken over 
de doelmatigheid. Als groep aanbieders heeft u 
een maximale groeiruimte. Bij het cliëntvolgend 
systeem stellen we elk kwartaal de zorgkosten
plafonds van de aanbieders naar boven of  
beneden bij, op basis van het aantal cliënten.  
In het aanbiederspecifieke deel maken wij 
afspraken met u over het minimum aantal  
cliënten. 

Selectieve inkoop PGB-indicatiestellingen
Wij contracteren aanbieders selectief voor het 
uitvoeren van PGBindicatiestellingen. De criteria 
hiervoor publiceren we vóór 1 mei 2016.

Good practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar 
te houden zet VGZ in op zinnige zorg via good 
practices. Soms is dat zorgvernieuwing, soms 
is dat een al bestaande werkwijze die navolging 
verdient. Criteria voor een good practice zijn de 
volgende:
•  vernieuwende methode, techniek, handels

wijze, procedure, samenwerking of technolo
gische ontwikkeling;

•  zinnige zorg; betaalbare zorg waarin de pati
ent centraal staat en verspilling en overdaad 
worden vermeden; 

•  vastgesteld in de praktijk;
•  op andere plekken toepasbaar; 
•  de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 

vervullen richting zorgaanbieders.
 
Een goed voorbeeld van een good practice in 
de wijkverpleging is de complexe wondzorg. 
In Nederland hebben naar schatting 500.000 
patiënten per jaar te kampen met een complexe 
wond. Complexe wonden zijn wonden die zich 
niet sluiten binnen drie tot vier weken en waar
aan onderliggende oorzaken of complicaties ten 
grondslag liggen. Wij willen de duur van com
plexe wonden verkorten door de ‘regiefunctie 
complexe wondzorg’ te stimuleren. Dit is een 
traject waarin de zorgaanbieder die de regiefunc
tie uitvoert, de patiënt begeleidt, adviseert en/
of behandelt. In dat kader ondersteunen wij een 
pilot in Zuid en MiddenLimburg. De inzichten 
die we in deze good practice opdoen, kunnen lei
den tot aanpassing van het zorgkostenplafond. 

Wij zijn actief op zoek naar dit soort initiatieven 
die de zorg verbeteren en de doelmatigheid ver
der vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders dan 
ook uit om deze initiatieven aan te reiken via ons 

Zinnige Zorg Loket: goodpractices@vgz.nl. U 
kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw 
contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.

Nieuwe toetreders

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Het 
is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, 
maar wat geleverd wordt. Voor alle aanbieders 
binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde 
voorwaarden, dus ook voor nieuwe toetreders. 
Aanbieders die hieraan voldoen, bieden in onze 
ogen immers zinnige zorg. Als u een nieuwe toe
treder bent in de wijkverpleging, kunt u via onze 
website een verzoek indienen voor een contract. 
De toelatingscriteria vindt u in bijlage 2. Nieuwe 
toetreders komen niet in aanmerking voor een 
Pluscontract. 

Diversiteitsbeleid

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met gods
dienst, gezindheid en levensovertuiging van de 
verzekerde door geen zorgaanbieders uit te slui
ten met een bepaalde godsdienst of overtuiging. 
Wij discrimineren op deze punten niet tussen 
zorgaanbieders bij de inkoop van zorg. Te ver
wachten is dat onder zorgaanbieders soortgelijke 
levensovertuigingen en gezindten voorkomen  
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als onder verzekerden. Dat betekent dat we zorg
aanbieders van alle overtuigingen en gezindheid 
hebben gecontracteerd. Verzekerden kunnen, 
voor zover de verzekeringsvoorwaarden daar 
geen beperkingen aan stellen, vrij uit deze zorg
aanbieders kiezen. Voor elke verzekerde is er 
dan in principe een passende zorgaanbieder 
beschikbaar. Daarnaast vinden wij het van belang 
dat zorgaanbieders die in wijken werken met een 
bepaald profiel ook specifiek inspelen op de ver
schillende behoeften in die wijken.

Misbruik & Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een belangrijke rol in de toezicht op 
Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Gepast gebruik 
(MOG). Wij willen dat onze verzekerden een  
juiste prijs betalen voor de genoten zorg. Daarom 
monitoren we de komende jaren extra op recht
matige declaraties en doelmatigheid van ver
leende zorg.

Onder gepaste zorg verstaat VGZ die zorg die 
voor de gebruiker, op het moment van gebruik, 
noodzakelijk, effectief en doelmatig is. Voor  
misbruik hanteren we volgende definitie: 
onrechtmatig handelen, dat ten laste komt van 
voor de zorg bestemde middelen. Er is sprake 
van misbruik als feiten of omstandigheden opzet

telijk door de zorgaanbieder worden verzwegen, 
opzettelijk een verkeerde of onvolledige voor
stelling van zaken gegeven wordt, valse opgave 
verstrekt wordt over de zorg of de in rekening te 
brengen tarieven, dan wel het op enigerlei wijze 
daaraan meewerken. We spreken van fraude  
wanneer er sprake is van opzet, als de geleverde 
zorg niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet 
om een financieel voordeel te verkrijgen en als de 
zorgaanbieder misleidende informatie verstrekt. 

Onder misleidende informatie verstaan we: 
onjuiste, onvolledige en/of niettijdige informatie 
die ertoe leidt dat een gemiddelde verzekerde 
een beslissing zou kunnen nemen die hij anders 
niet zou hebben genomen, betreffende de keuze 
van een zorgaanbieder of tijdens de behandeling. 
De verzekerde kan door dit besluit, financieel of 
anderszins, schade lijden. Van oneigenlijk gebruik 
is sprake als er geldende regels worden gevolgd 
maar het effect volgens VGZ ongewenst is.  
Als we oneigenlijk gebruik signaleren en we geen 
maatregelen kunnen nemen om het oneigenlijk 
gebruik tegen te gaan, melden we dit bij de NZa 
en/of het ministerie van VWS. 
 
VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het  
volgende principe: high trust, zero tolerance.  
Wij vertrouwen er in beginsel op dat uw organisa
tie misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomt  
en gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit  

vertrouwen beschaamt (dit blijkt bijvoorbeeld uit 
spiegelinformatie) en als het gedrag niet wordt 
aangepast dan sturen we bij via zorginkoop, 
materiële controles en fraudeonderzoek. Deze 
sturingsmogelijkheden zetten we proportioneel 
in. We bespreken MOG eveneens tijdens de zorg
inkoopgesprekken. 

Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoop
procedures sluiten wij al dan niet een contract 
met u. Dit kan verschillen per polis. Indien  
een verzekerde gebruik maakt van een niet 
gecontracteerde leverancier geldt er een lagere  
vergoeding op basis van de lijst maximale ver
goedingen. Wij informeren onze verzekerden over 
het gecontracteerde aanbod door middel van 
publicatie op de website. Naast de criteria voor 
het aangaan van een overeenkomst, hebben  
wij ook criteria voor het opzeggen van de zorg
overeenkomst. Deze criteria vindt u in de zorg
overeenkomst.
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3 Proces 
zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken  
we samen met u op om het beste  
resultaat te halen. In dit hoofdstuk 
vindt u het proces en de planning 
van het inkoopseizoen 2017. 
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Procesverloop

In deze paragraaf beschrijven we de stappen en 
tijdlijnen van het zorginkoopproces voor wijkver
pleging:
•  1 april 2016: publicatie inkoopbeleid;
•  mei/juni 2016: publicatie van het addendum op 

het inkoopbeleid bij gewijzigde bekostiging;
•  mei/juni 2016: toelichting inkoopbeleid in 

regionale bijeenkomsten;
•  tot 1 juli 2016: inschrijving;
•  juli/augustus 2016: beoordelen/analyseren 

inschrijvingen;
•  september/oktober 2016: inkoopgesprekken 

of administratieve afhandeling;
•  uiterlijk 1 november 2016: afronding inkoop, 

ondertekening contract via digitale tool.

Bereikbaarheid 

Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid of 
proces, kunt u met ons contact opnemen via uw 
zorginkoper of via zorginkoopwijkverpleging@
vgz.nl. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 
tien werkdagen te beantwoorden.  

Voorbehoud voor wets- en  
beleidswijzigingen
VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorg
inkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aan
gekondigde overeenkomsten en andere uitingen 
in verband daarmee tussentijds aan te passen 
indien wijzigingen in wet en/of regelgeving 
(waaronder, maar niet uitsluitend, wijzigingen in 
wet en/ of regelgeving) hiertoe naar het oordeel 
van VGZ aanleiding geven. 

Beleidswijziging, en dan?

Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens het 
contracteerproces, dan informeren wij u hierover 
via de Q&A op onze website. 

Algemene Voorwaarden  
Zorg inkoop

Het inkoopcontract vindt u op onze website. 
Onderdeel van dit contract zijn de Algemene 
Inkoopvoorwaarden, die VGZ in alle contracten 
met alle zorgaanbieders heeft opgenomen. 
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4 Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet  
alleen oog voor kwaliteit en betaalbaar
heid, maar ook voor klantbeleving.  
Wij vinden het belangrijk om de idee
en, standpunten en ervaring van zorg
aanbieders en onze verzekerden mee te 
nemen in ons zorginkoopbeleid. 
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Op zoek naar 
ideeën van  
verzekerden, 
zorgaanbieders 
en  
patiënten
organisaties



Informatiebronnen

Wat vinden onze verzekerden van de zorg die zij 
krijgen, wat zijn hun wensen, behoeften, waar 
lopen zij tegen aan, wat kan er beter? Welke 
 normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorg
aanbieders aan tegen de zorg die ze leveren?  
Wij vragen het de zorgaanbieders en onze ver
zekerden. Wij krijgen kennis van en inzicht in 
klantbeleving uit bestaande informatiebronnen 
en door aanvullend onderzoek. Zo maken we 
gebruik van markt en evaluatieonderzoek,  
patiëntwaarderingen op de Zorgkaart Nederland 
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we  
krijgen via onze afdelingen Klachtenmanagement 
en Zorgadvies & Bemiddeling. 

In 2016 gaan wij actief op zoek naar draagvlak 
voor dit inkoopplan bij verschillende patiënten
organisaties en beroepsorganisaties. 

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbieders 
en verzekerden naar hun ideeën voor de zorg.  
We zijn actief op zoek naar good practices op het 
terrein van zinnige zorg. Dat is betaalbare zorg 
waarin de patiënt centraal staat en verspilling en 
overdaad worden vermeden. Zorgaanbieders, 
patiëntenorganisaties en verzekerden hebben  
zelf vaak goede ideeën over wat er anders of 
beter kan. Die ideeën halen we op via cocrea
tiesessies, in onze inkoopgesprekken en via een 
apart VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het aandragen 
van good practices, ofwel zinnige zorg:  
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
hetzinnigezorg.loket..

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die ge 
vraagd en ongevraagd advies geeft op gebieden 
die voor verzekerden van belang zijn zoals zorg, 
gezondheid, klantwaardering en andere maat
schappelijke onderwerpen. De ledenraad bestaat 
uit afgevaardigden van de leden van Coöperatie 
VGZ en moet goedkering geven aan voorstellen 
over bijvoorbeeld fusies, statutenwijzigingen, de 
vaststelling van de jaarrekening en de benoeming 
van leden van de Raad van Bestuur en de Raad 
van Commissarissen. Personen die een verzeke
ringsovereenkomst sluiten met één van de zorg
verzekeraars van Coöperatie VGZ zijn daarmee 
automatisch lid van de coöperatie. 
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1. Palliatief Terminale Zorg (PTZ)

Definitie
Verzekerden komen in aanmerking voor PTZ wan
neer het een levensbedreigende ziekte betreft 
waarbij geen (medische) behandeling meer 
plaatsvindt die gericht is op herstel of levens
verlenging. De behandelend specialist/huisarts 
heeft vastgesteld dat de cliënt nog een levens
verwachting heeft van minder dan drie maanden. 
Een wijkverpleegkundige indiceert vervolgens de 
omvang van PTZ en beschrijft dit in het zorgplan*. 
Het doel van PTZ is de cliënt en zijn naaste omge
ving zoveel mogelijk te ontlasten. De keuze voor 
de thuissituatie betekent wel dat er in die thuis
situatie voor het toezicht een mantelzorger (of 
vrijwilliger) aanwezig moet zijn op die momenten 
dat de cliënt niet alleen kan zijn en de zorgprofes
sional niet aanwezig is. Deze zorg kan ook in een 
verpleeghuis of hospice worden ingezet. De wens 
van de cliënt is hierin bepalend** PTZ is in de 
basis generalistische zorg en is gericht op goede 
kwaliteit van sterven.

PTZ in de Zvw is bedoeld voor:
•  cliënten die geen Wlzindicatie hebben en die 

de palliatief terminale zorg in de thuissituatie 
willen ontvangen;

• cliënten die geen Wlzindicatie hebben en  
die de zorg in een hospice (zonder verblijfs
component) willen ontvangen.

Inkoopcriteria
Er zijn geen beroepsnormen voor verlening van 
PTZ. Er zijn wel landelijke richtlijnen, op basis 
waarvan wij onze inkoopvoorwaarden hebben 
gedefinieerd: 
•  de zorgaanbieder is aangesloten bij een 

erkend Palliatief Netwerk. Wij vragen alle aan
gesloten aanbieders uit bij stichting Fibula of 
er is op regionaal niveau een samenwerkings
afspraak tussen de ketenpartners welke kan 
worden overlegd;

•  uit het zorgplan blijkt dat de zorgaanbieder 
mantelzorgers en vrijwilligers actief betrekt  
bij het zorgproces om de 24uurs toezicht te 
kunnen borgen;

•  de aanbieder maakt gebruik van de richtlijnen 
palliatieve zorg, zoals vermeld op Pallialine;

•  de zorgvraag kan frequent wisselen (afhan
kelijk van het ziektebeeld), wat aanpassing 
vraagt van het zorgplan. Dit vereist een goede 
samenwerking en afstemming met de behan
delend huisarts; 

•  de zorgaanbieder borgt de nazorg en wijst de 
nabestaanden de weg in ondersteuning;

•  de zorgaanbieder beschikt over een schrif
telijke verklaring van de hoofdbehandelaar 
(een medisch specialist of de huisarts) over de 
medische situatie en dat de levensverwach
ting van de cliënt korter dan drie maanden is. 
De huisarts is eindverantwoordelijk voor de 
medische zorg in de thuissituatie;

•  de zorgaanbieder moet alle gespecialiseerde 
persoonlijke en verpleegkundige zorg kunnen 
leveren in de thuissituatie, dit kan eventueel 
ook via onderaannemerschap;

•  PTZ, zoals bedoeld in de overeenkomst Wijk
verpleging, kan door de zorgaanbieder ook 
geleverd worden in extramuraal gefinancierde 
hospices;

•  de zorgaanbieder legt in het zorgplan vast,  
na overleg met cliënt, wie welke zorg levert 
tijdens de PTZfase; 

*  Bron: infomatiekaart palliatief terminale zorg – ministerie van VWS – dec 2015
**  Bron: http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/roosendaal bergenopzoomtholen/Hulpverleners/Actueel/tabid/8908/ctl/Details/ 

ArticleID/3564/mid/8743/IndicatiePalliatieveTerminaleZorg.aspx

Bijlage 1 Inkoopcriteria bijzondere zorg of zorg voor bijzondere doelgroepen
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•  de zorgaanbieders declareren in principe niet 
meer dan gemiddeld 12,6 uur per dag. Dit is 
een gemiddelde aantal uren dat als uitgangs
punt genomen kan worden. Er zijn natuurlijk 
situaties mogelijk dat er gemiddeld meer zorg 
nodig is. Echter, de ervaring heeft geleerd dat 
12,6 uur per dag een goed uitgangspunt is. 

2. Intensieve Kindzorg (IKZ) 

Definitie
Bij IKZ dat onder de Zvw is gepositioneerd, gaat 
het om kinderen met complexe somatische pro
blematiek of een lichamelijke handicap, waarbij:
 A.  sprake is van behoefte aan permanent 

toezicht; of
 B.   24 uur per dag zorg in de nabijheid 

beschikbaar moet zijn en die zorg 
gepaard gaat met een of meer specifieke 
verpleegkundige handelingen.

Specifiek gaat het om de volgende twee situaties:
•  kinderen met zwaar complexe somatische 

problematiek of een lichamelijke handicap, 
die als gevolg van deze problematiek een  
behoefte hebben aan verzorging of verple
ging en waarbij permanent toezicht nood
zakelijk is. Onder permanent toezicht wordt 
verstaan dat onafgebroken toezicht en actieve 
observatie gedurende de gehele dag nodig 

is met betrekking tot fysieke functies, zodat 
tijdig ingrijpen mogelijk is. Doordat het kind 
zorg nodig heeft op zowel te plannen dagen 
en tijdstippen als op ongeplande tijden, vaak 
ook in de nachtelijke uren, volstaat toezicht 
op afstand of een meer passieve observatie 
niet. Bij de kinderen die een behoefte aan per
manent toezicht hebben, kan elk moment iets 
ernstig mis gaan;

•  het kan ook gaan om kinderen met lichtere 
complexe problematiek of een lichamelijke 
handicap, waarbij een of meer specifieke  
verpleegkundige handelingen nodig zijn en 
waarbij zorg voortdurend in de nabijheid 
nodig is. Bij deze kinderen moet de zorg  
weliswaar gedurende de gehele dag in de 
nabijheid beschikbaar zijn, maar daarbij is geen  
permanente actieve observatie nodig. Het 
gaat dus om een vorm van beschikbaarheid 
van zorg die voor een groot deel bestaat uit 
meer passief toezicht. De zorg is echter wel 
nodig op zowel geplande als ongeplande 
zorgmomenten. Bij de specifieke verpleeg
kundig handelingen gaat het om handelingen 
als het toedienen van zuurstof, aan en af 
koppelen beademingsapparatuur, toediening 
van intraveneuze medicatie toediening of 
parenterale voeding, verwisselen van canules 
en openhouden en doorspoelen van katheters 
en dergelijke.

Er is een schriftelijke verklaring van de medisch 
specialist/kinderarts die hoofdbehandelaar is, 
aanwezig, waarin de diagnostiek en verantwoor
ding (in inhoud en termijn) voor de te leveren 
zorg wordt aangegeven.

Let op: Indien verpleging en persoonlijke ver
zorging gedeclareerd wordt bij kinderen onder de 
18 jaar hoeft er nog geen sprake te zijn van IKZ. 

De context en zorgzwaarte van de IKZ is vaak 
zodanig specifiek dat VGZ er waarde aan hecht 
alleen gespecialiseerde instellingen te contrac
teren. Wij stellen daarom eisen aan medische 
kindzorghuizen, medische kinderdagverblijven en 
thuiszorginstellingen die extramurale IKZ willen 
leveren. Verpleegkundig kindzorghuizen en/of 
verpleegkundig kinderdagverblijven contracteren 
wij enkel indien zij ook voor 2016 een overeen
komst met VGZ hebben. Nieuwe aanbieders moe
ten aantonen dat er onvoldoende kindzorghuizen 
en/of verpleegkundig kinderdagverblijven zijn om 
aan de behoefte te voldoen en dat zij doelmatiger 
werken.

Wij onderzoeken in 2016 wat een reële gemid
delde dagprijs is voor kindzorghuizen en/of  
verpleegkundig kinderdagverblijven. 
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Inkoopcriteria
Algemene voorwaarden contractering IKZ  
(branchenormen):
1.  Protocollen, onder andere specifiek gericht op 

IKZzorg (op kind en ouders/verzorgers)
 a.  Standaard protocollen uit de IKZ worden 

gepubliceerd op een website (momenteel in 
onderzoek bij de VGVK om dat via Vilans uit 
te laten voeren);

 b.  Alleen op uitdrukkelijk verzoek van de be 
handelaar worden diens protocollen gebruikt;

2.  Kwaliteitseisen aan personeel: samenstelling 
team, eisen per professional.

 a.  Eisen aan zorgteam: 
In het zorgteam zijn disciplines opgenomen 
met specifieke kennis en opleiding en/of 
scholing voor de verpleging, verzorging en 
begeleiding van kinderen en ouders/verzor
gers in de IKZdoelgroep. Per type organi
satie en afhankelijk van de ‘geïndiceerde” 
vraag is dat een verschillende mix aan dis
ciplines voor medische zorg, verpleging, 
verzorging en begeleiding. Tijdens de peri
ode dat zorg wordt verleend is een Kinder
verpleegkundige of Verpleegkundige niveau  
5 (met ervaring met kinderen) aanwezig.

 b. Eisen per professional:
•  registratie verpleegkundigen in BIGregister;
•  (bij)scholing voorbehouden handelingen;
•  reanimatietraining (jaarlijks);
•  scholing in beademing/canulezorg bij CTB 

(indien van toepassing);
•  volgen van nascholing/opleiding/symposia 

gericht op doelgroep. Daarbij aandacht 
voor verpleegkundige handelingen, ver
zorging en (orthopedagogische) begelei
ding van kinderen en ouders/verzorgers;

•  verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG).
•  een kinderverpleegkundige (niveau 4 of 

5) is verantwoordelijk voor de te leveren 
zorg.

3. Dementie

Definitie
Zorg voor een cliënt waarbij de medisch specia
list de diagnose dementie heeft vastgesteld; 
Symptomen van het dementie syndroom volgens 
DSM-IV 
I. Meerdere cognitieve stoornissen 
 A. geheugenverlies (amnesie) 
 B.  één of meerdere van de volgende  

cognitieve stoornissen 
1. stoornissen in het taalgebruik (afasie) 
2. stoornissen in het handelen (apraxie) 
3. stoornissen in het herkennen (agnosie) 
4. stoornissen in uitvoerende functies 

II.   Achteruitgang van het sociaal en beroeps
matig functioneren 

III. Progressief verloop van de ziekte 
IV.  Mogelijke bijkomende symptomen 

 1. delirium 
 2. wanen 
 3. depressie 
 4. gedragsstoornissen 

In 2017 maken wij geen aparte afspraken meer 
voor projectkosten ketenzorg dementie, maar 
alleen voor casemanagement dementie. Case
management dementie is een specialistische 
functie, die van belang is voor effectieve zorg 
voor mensen met dementie en hun mantel
zorgers. De specifieke zorg in de vorm van inter
venties zoals psychoeducatie en gedragsinter
venties kan er aan bijdragen dat mensen met 
dementie langer thuis kunnen blijven wonen, 
omdat hun mantelzorgers de zorg langer vol
houden. 

Inkoopcriteria casemanagement dementie
•  deskundigheidsniveau wijkverpleging 5  

(of vergelijkbaar), aangevuld met specifieke 
opleiding Casemanagement dementie;

•  casemanagement is op het niveau van de 
regionale dementieketen georganiseerd en 
wordt op onafhankelijke basis geleverd;

•  casemanagement dementie wordt geleverd 
als onderdeel van het lokale multidiscipli
naire team onder regie van de huisarts/POH 
(praktijkondersteuner huisartsenzorg) of 
wijk verpleegkundige. Vanuit het lokale mul
tidisciplinaire team wordt in eerste instantie 
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algemeen casemanagement geleverd door 
de wijkverpleegkundige of POH. Casema
nagement dementie is inzetbaar voor spe
cifieke dementiegerelateerde zorg. De wijk
verpleegkundige of POH heeft de regie. Zodra 
de dementie dominant wordt, kan de regie 
worden overgenomen door de casemanager 
dementie.

Primaire activiteiten van de functie casemanage
ment dementie zijn:
•  zorgspecifieke interventies, gericht op onder

steuning en begeleiding van de mantelzorger 
ter voorkoming of verminderen van over
belasting;

•  consultatiefunctie van de deelnemers aan het 
lokaal Multidisciplinair Overleg (MDO).

4. MedischSpecialistische  
Ver pleging Thuis (MSVT) 

Definitie
Zorg die wordt geleverd en wordt gedeclareerd 
via de prestatie MSVT. Medischspecialistische 
verpleging thuis is (verlengde) verpleging thuis 
na een ziekenhuisopname, onder medische  
verantwoordelijkheid van een medisch specialist. 

In 20-30% van het huidige MSVT is er sprake  
van complexe verpleegkundige zorg (hoogcom
plexe MSVT), waarbij het veelal gaat om een op 

zichzelf staande verpleegtechnische handeling 
die onderdeel uitmaakt van medisch specialis
tische zorg. Complexiteit duidt op de mate 
waarin gespecialiseerde verpleegkundige nodig 
is. Onder laagcomplexe MSVT wordt stoma
zorg, wondzorg en reguliere verpleegkundige 
handelingen verstaan. Indien de huidige situatie 
blijft gehandhaafd, dus een aparte beleidsregel 
met aparte prestaties, handhaven wij het huidige 
inkoopmodel (centrale selectieve inkoop) bij 
gelijkblijvend beleid van NZa en VWS. 

5. Eerstelijnsverblijf (ELV)

De Wlz voorziet in 2016 in een subsidieregeling 
voor eerstelijnsverblijf, die door het Zorg kantoor 
wordt uitgevoerd. Het is nog onduidelijk of 
eerste lijnsverblijf in 2017 overgaat naar de Zvw. 
Eerstelijnsverblijf is bedoeld voor medisch nood
zakelijk kortdurend verblijf, onder de medische 
verantwoordelijkheid van een huisarts. De doel
groep bestaat grotendeels uit ouderen (80+) met 
meervoudige problematiek die vaak al een zorg
verleden hebben. Naast de inhoudelijke vraag 
is de omgeving van de cliënt, het steunsysteem 
cruciaal in de uiteindelijke zorgbehoefte. Zodra 
er meer duidelijkheid komt in wet en regelgeving 
publiceren wij ons inkoopbeleid.

6. Onplanbare zorg

Wij gaan 2016 benutten om te onderzoeken 
wat nu precies onplanbare zorg is, hoe en door 
wie dit georganiseerd moet worden en welke 
efficiency stappen we kunnen bereiken. Wij hand
haven de afspraken en voorwaarden van 2016 
voor 2017. Wij hebben de voorwaarde wanneer 
onplanbare zorg gedeclareerd kan worden, wel 
aangepast. 

Inkoopcriteria:
•  u bent 24 uur per dag bereikbaar/beschikbaar;
•  u moet binnen 20 minuten ter plaatse kunnen 

zijn; 
•  er is een zorgplan waarin opgenomen is dat 

onplanbare zorg noodzakelijk is voor de cliënt;
•  de prestaties PV en VPoproepbaar worden 

alleen gedeclareerd in de avondnachturen 
tussen 22-7 uur (aangescherpt ten opzichte 
van 2016);

•  alle cliëntgebonden zorg moet u op cliënt
niveau declareren op de prestaties oproep
baar.
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De toegangscriteria voor contractering gelden 
zowel voor nieuwe als bestaande aanbieders.

Toegangscriteria

De aanbieder: 
•  heeft aantoonbaar een zorgaanbod dat onder 

de aanspraak verpleging en verzorging valt;
•  werkt volgens de geldende beroepsstandaar

den en –protocollen. Zijn verpleegkundigen 
werken volgens het normenkader van de V&VN;

•  levert zorg die voldoet aan de eisen en 
voorwaarden zoals gesteld in de vigerende 
beleidsregels en tariefbeschikkingen, de pro
ductspecificaties en tenminste aan hetgeen 
binnen de kring van beroepsbeoefenaren 
gebruikelijk is;

•  voldoet aan de eisen uit de bestuursverklaring;
•  overlegt een toelating op grond van de Wet 

Toelating Zorginstellingen (WTZi); 
•  overlegt een verklaring omtrent gedrag voor 

rechtspersonen (VOG RP);  
•  overlegt de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel (niet ouder dan 1 januari 2016),  
de statuten van de inschrijvende zorg
aanbieder en de juridische structuur van de 

inschrijvende zorgaanbieder (N.B. wanneer  
de juridische structuur verandert; het bestuur 
verandert of er is sprake van een aanstaande 
overname tussen inschrijving en eventuele 
contractering, dan dient de inschrijvende 
zorgaanbieder direct VGZ hierover schriftelijk 
te informeren). VGZ sluit alleen met de direct 
leverende entiteit een overeenkomst;

•  borgt dat het integrale zorgplan dat is afge
sproken met de cliënt continu up to date blijft 
voor aard, volume en duur (PDCA). Periodiek 
wordt het zorgplan geëvalueerd met de cliënt;

•  accepteert met het aangaan van een overeen
komst zijn doelmatigheidsplicht en zijn zorg
plicht voor de afgesloten prestaties. Derhalve 
wordt doelmatige zorg geleverd, is er geen 
wachtlijst en worden geen cliënten gewei
gerd, bijvoorbeeld op basis van zorgzwaarte;

•  beschikt over minimaal 1 fte verpleegkundige 
niveau 5 op gemiddeld 50 cliënten die de 
toegang tot de aanspraak bepaalt en het zorg
plan opstelt;

Aanvullende eisen  
bestaande zorgaanbieders

Naast de algemene toegangscriteria gelden aan
vullende eisen voor bestaande zorgaanbieders 
om in aanmerking te komen voor een overeen
komst:

De zorgaanbieder: 
•  kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie 

is met het sociaal domein binnen de gemeen
ten waar de zorgaanbieder actief is;

•  kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie 
is met de huisarts c.q. de eerstelijn binnen de 
gebieden waar de zorgaanbieder actief is;

•  weigert geen zorg zonder voorafgaand over
leg met VGZ;

•  informeert schriftelijk direct VGZ wanneer de 
juridische structuur verandert, het bestuur 
verandert of wanneer er sprake is van een 
aanstaande overname tussen inschrijving en 
eventuele contractering;

•  verschaft op verzoek van de ons informatie 
over de aard, de omvang van de verleende 
zorg, de classificatie van zorgzwaarte respec
tievelijk doelgroep en de soort zorg die ver
leend is. Wij leveren hiertoe een format aan;

Bijlage 2 Algemene inkoopcriteria
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•  kan aantonen dat bij elke klant een maximaal 
aantal zorgverleners wordt ingezet, zoals in 
onderstaand schema: 

Zorgmomenten per week Maximaal aantal  
zorgverleners

1-6 4
7-13 6
14-27 8
28 of meer 10

Aanvullende eisen  
nieuwe zorgaanbieders

Naast de algemene toegangscriteria gelden aan
vullende eisen voor nieuwe zorgaanbieders om in 
aanmerking te komen voor een overeenkomst.
VGZ hanteert het uitgangspunt dat elke zorg
aanbieder doelmatig moet zijn.
Zorgaanbieders die meer doelmatig (lijken te)  
zijn dan de reeds gecontracteerde aanbieders 
worden daarom gecontracteerd, als potentiële 
gecontracteerde aanbieder waarbij zij hun doel
matigheid kunnen bewijzen.

•  nieuwe zorgaanbieders moeten aantoonbaar 
doelmatiger zijn dan bestaande zorgaanbie
ders. Dit moet inzichtelijk gemaakt worden 
door gemiddelde kosten per cliënt;

•  nieuwe zorgaanbieders worden gedurende  

één jaar als potentiële zorgaanbieder 
beschouwd, waarbij bij onvoldoende doel
matigheid en/of kwaliteit er het volgend  
jaar geen nieuwe overeenkomst  wordt aan
geboden;

•  de zorgaanbieder toont aan dat hij financi
eel gezond is, dat betekent dat er voldoende 
liquide middelen moeten zijn (current ratio 
>1,5) en de solvabiliteit moet voldoende zijn 
(eigen vermogen / totaal vermogen >20%);

•  de aanbieder levert een ondernemingsplan 
aan waarin de volgende onderwerpen zijn  
uitgewerkt:  Organisatieinrichting en bij 
behorende juridische structuur, Missie en 
strategie, Omgevingsanalyse, Bedrijfsplan, 
Marketingplan, Financieel plan. Daarnaast zijn 
hier de toegang en aanvullende criteria voor 
nieuwe aanbieders in verwerkt;

•  de aanbieder beschikt over een AGBcode 
voor verpleging en verzorging.

Bestuursverklaring

Eisen van bekwaamheid

De zorgaanbieder voldoet aan de volgende 
(geschiktheids)eisen. De zorgaanbieder houdt 
zicht aan de geldende wet en (lagere) regelgeving 
en de afspraken en regels zoals beschreven in de 
overeenkomst inclusief bijbehorende addenda.

De zorgaanbieder:
•  is ingeschreven in het register van de Kamer 

van Koophandel en overlegt zijn inschrijving;
•  beschikt over een formeel vereiste toelating 

voor de levering van wijkverpleging zoals ver
zekerd in de Zorgverzekeringswet en voldoet 
aantoonbaar aan alle voorwaarden daarvoor, 
tenzij dit op grond van de wet niet langer is 
vereist;

•  voldoet aan de Regeling verslaggeving WTZi;
•  voldoet aan de Regeling AO/IC, tenzij dit op 

grond van wet en regelgeving niet langer is 
vereist;

•  heeft aantoonbaar de Zorgbrede Governan
cecode ingevoerd, tenzij dit op grond van de 
werkingssfeer zoals vermeld in de Zorgbrede 
Governancecode niet van toepassing is;

•  werkt systematisch aan het verbeteren van  
de kwaliteit en borgt dit door een werkend 
kwaliteitssysteem dat landelijk en/of inter
na tionaal erkend is en gepaard gaat met 
onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit 
kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteits
kaders voor de wijkverpleging geïntegreerd. 
De aanbieder verantwoordt zich hierover in 
het jaardocument;

•  beschikt over een gedegen bedrijfsadminis
tratie die strekt tot de tijdige levering van 
gegevens aan de zorgverzekeraar binnen  
de door de zorgverzekeraar aangegeven  
termijn;
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•  beschikt over een eigen vastgelegd privacy 
beleid;

•  beschikt over een eigen vastgelegde klachten
regeling.

Uitsluitingsgronden
Wij bieden u geen overeenkomst aan of beëin
digen de overeenkomst tussentijds als één van de 
volgende uitsluitingsgronden op uw organisatie 
van toepassing is:

Uw organisatie betreft een organisatie:
•  jegens wie bij een onherroepelijk vonnis of 

arrest een veroordeling is uitgesproken op 
grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 
227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 
416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater 
van het Wetboek van Strafrecht;

•  die in staat van faillissement of van liquidatie 
verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, 
jegens wie een surseance van betaling of een 
akkoord geldt of die in een andere vergelijk
bare toestand verkeert ingevolge een soort
gelijke procedure die voorkomt in de op hem 
van toepassing zijnde wet of regelgeving van 
een lidstaat van de EU;

•  wiens faillissement of liquidatie is aange
vraagd of tegen wie een procedure aanhangig 
is gemaakt van surseance van betaling of 

akkoord, of een andere soortgelijke procedure 
die voorkomt in van toepassing zijnde wet  
of regelgeving van een lidstaat van de EU;

•  jegens wie een rechterlijke uitspraak met 
kracht van gewijsde volgens de op hem van 
toepassing zijnde wet of regelgeving van een 
lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waar
bij een delict is vastgesteld dat in strijd is met 
zijn beroepsgedragsregels;

•  die in de uitoefening van haar beroep een  
ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op 
een grond die de zorgverzekeraar aannemelijk 
kan maken;

•  die niet aan haar verplichtingen heeft voldaan 
ten aanzien van de betaling van de sociale 
zekerheidsbijdragen overeenkomstig de  
wettelijke bepalingen van het land waar hij  
is gevestigd of van Nederland;

•  die niet aan haar verplichtingen heeft vol  
daan ten aanzien van de betaling van zijn 
belastingen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen van het land waar hij is gevestigd 
of van Nederland;

•  die zich ernstig schuldig heeft gemaakt aan 
valse verklaringen bij het verstrekken van  
de inlichtingen die voor de overeenkomst 
(kunnen) worden verlangd, of de voor de  
overeenkomst relevante inlichtingen niet  
heeft verstrekt.

Eisen van financieel-economische aard
De zorgaanbieder verklaart hierbij te voldoen aan 
de eisen van financieel economische aard:
•  de zorgaanbieder beschikt over een recente 

accountantsverklaring, waarin wordt aan
getoond dat de aanbieder een financieel 
gezonde organisatie is. In het geval van een 
nieuwe zorgaanbieder is de financiële situatie 
adequaat omschreven in het meegestuurde 
ondernemingsplan;

•  de zorgaanbieder is adequaat verzekerd 
voor bedrijfs en beroepsaansprakelijkheid 
ter hoogte van minimaal € 2.500.000 (per 
gebeurtenis), of heeft deze aantoonbaar  
per 1 januari 2016 afgesloten.

D0168-201603
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