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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 cliënten en 
leidt vaak tot lagere zorgkosten. 
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Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de cliënt 
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, cliënten 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 voor lopers, 
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 daarover 
met u in gesprek te gaan. Daarnaast kunt u met 
uw ideeën terecht bij een speciaal VGZloket voor 
zinnige zorg. In onze leer en proeftuinen 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, Noord Limburg en Drecht
steden. 

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 zorgaanbieders 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 cliënt staat centraal
We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel als cliënt als binnen het 
sociale domein. Zo onderschrijven wij het belang 
van shared decision making en een sterke positie 
van de cliënt. Cliënten die actief betrokken zijn bij 
de diagnose en behandeling kijken kritischer naar 
de mogelijkheden. Door zorgvuldige diagnostiek, 
zonder dubbelingen of verspilling, wordt zorg 
maatwerk en voorkomen we overbehandeling. 
Daarnaast willen we het sociale domein verster
ken, 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 cliënten. Samen 
werken aan zinnige zorg is: werken aan goede en 
betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Dat kan al
leen 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 geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) richting 2020

In 2020 is de GGZ anders georganiseerd. Dan  
ontvangen cliënten zinnige zorg door een  
focus op positieve gezondheid en matched  
care, in combinatie met behandelingen op de 
juiste plaats in de keten. Deze GGZ is doelmatiger 
van aard. Dat is zichtbaar in een daling van de 
zorgkosten als gevolg van een focus op nood
zakelijke zorg, zelfmanagement en verlaging van 
de  recidivekosten. 

Kernbegrippen van zinnige zorg zijn: 
•  zo dichtbij en ambulant mogelijk; 
•  een integraal aanbod met een focus op 

 positieve gezondheid;
•  samen met relevante stakeholders; 
•  een positieve bijdrage aan de betaalbaarheid 

van de GGZ op lange termijn. 

4 Inkoopbeleid POH GGZ, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ 2017



Om deze doelen te bereiken, is een andere orga
nisatie van de GGZ noodzakelijk. Wij hebben hier
in niet de rol van zorgorganisator, maar faciliteren 
wel de ontwikkelingen van het veld en de tot
standkoming van de benodigde samenwerking. 
De middelen die we daarvoor inzetten, zijn onder 
meer verbeterinitiatieven en good practices. 

De cliënt centraal
We verwachten dat de cliënt een actieve rol ver
vult in de GGZ. Als cliënten zelf actief participe
ren in de behandeling en hun ervaringsdeskun
digheid inzetten, heeft dit een positief effect op  

de behandeling. Wij stimuleren daarom ook de 
inzet van positieve gezondheid, shared decisi
on making, ervaringsdeskundigen en herstel
arrangementen. We gaan ervan uit dat de zorg 
georganiseerd wordt op geleide van de zorg
vraag, zorgvuldige triage en matched care.  
Zie figuur 1 voor de grafische weergave van  
die keten.

Doelmatigheid en eigen verantwoordelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat de effectiviteit van 
zorg inzichtelijk is. Ten aanzien van ROM, CQi 
en zorgpaden, voeren we een consistent beleid 

in overeenstemming met de voorgaande jaren. 
Mede om de administratieve lasten te verlichten, 
vragen wij niet per item een uitgebreide toelich
ting en bewijsstukken, maar verzoeken wij u om 
een bestuurlijke verklaring aan te leveren. Graag 
gaan we met u in gesprek over ROM uitkomsten 
en CQi resultaten om te bepalen waar gezamen
lijk focus gelegd gaat worden en welke doelen we 
nastreven in de komende periode; waar liggen 
kansen en mogelijkheden om de zorg nog verder 
te verbeteren, gericht op betaalbaarheid en doel
matigheid.

Figuur 1 
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Positieve gezondheid
Positieve gezondheid (zie figuur 2) is een denk
trant die zich richt op gedrag en gezondheid 
en niet op ziekte en zorg. De focus ligt op eigen 
kracht en herstelvermogen van mensen. Wij zijn 
ervan overtuigd dat deze wijze van denken en 
handelen mogelijkheden biedt om de GGZ op 

een duurzame manier te organiseren waarbij ei
gen regie en het stimuleren van de eigen verant
woordelijkheid van cliënten voorop staat. 

De cliëntvraag is breder dan alleen de behande
ling, en omvat het gehele spectrum van maat
schappelijk herstel, het bevorderen van zelfred

zaamheid en behoud of herstel van eigen regie. 
In elk matched care wijknetwerk/systeem is er 
sprake van preventie en nazorg om te voorkomen 
dat mensen tussen wal en schip vallen. 
 
Herstelarrangementen
Herstelarrangementen is de term die VGZ heeft 
gegeven aan het feitelijk organiseren van de  
samenhang tussen zorg, herstel en samenleving, 
aansluitend bij het rapport ‘Over de brug’. Daarbij 
wil VGZ ruimte laten voor regionale ontwikkelin
gen en goede initiatieven vanuit het veld. 
We zullen aan een aantal zorgaanbieders vragen 
om een verbeterkans uit te werken in een plan 
van aanpak. Dat is een concreet plan, inclusief 
planning en te behalen resultaten. Deze aantoon
bare resultaten dragen bij aan de ontwikkeling 
van een duurzame en doelmatige GGZ. 

Onze visie op POH GGZ

De cliënt komt bij de huisarts met een GGZ 
gerelateerd probleem. Door een goede triage in 
de huisartsenomgeving (meestal door de praktijk
ondersteuner GGZ, POH GGZ) kan een gerichte 
oplossing worden gevonden: zelfzorg, al dan niet 
begeleid door de POH zelf, begeleiding door de 
POH of huisarts, doorgeleiding voor behandeling 
naar de generalistische basis GGZ of naar de spe
cialistische GGZ. Voor de POH GGZ passen we 

• Medische feiten
• Medische waarnemingen
• Fysiek functioneren
• Klachten en pijn
• Energie

• Cognitief functioneren
• Emotionele toestand
• Eigenwaarde/zelfrespect
• Gevoel controle te hebben/manageability
• Zelfmanagement/eigen regie
• Veerkracht/resilience & SOC

• Zingeving/meaningfulness
• Doelen/idealen nastreven
• Toekomstperspectief ervaren
• Acceptatie

• Welbevinden
• Geluk beleven
• Genieten
• Ervaren gezondheid
• Lekker in je vel zitten
• Levenslust/balans

• Sociale en communicatieve vaardigheden
• Sociale contacten
• Betekenisvolle relaties
• Geaccepteerd worden
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Betekenisvol werk

• Basis ADL
• Instrumentele ADL
• Werkvermogen
• Health literacy

PIJLERS VOOR 
POSITIEVE GEZONDHEID
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gedoseerd een ruimere inzet toe. Dit kan gefinan
cierd worden indien er sprake is van aantoonbare 
substitutie in een integraal georganiseerde keten 
die leidt tot zinnige zorg. 

Onze speerpunten voor 2017 zijn:
•  aanbieden van POH GGZ en generalistische 

basis GGZ via integrale ketenzorg;
•  aandacht voor goede triage en gebruik van 

beslissingsondersteunende instrumenten 
(matched care);

•  stimuleren van ehealth;
•  aansluiting bij het sociale domein.

Onze visie op generalistische  
basis GGZ 

Samenwerking in de gehele keten is essentieel. 
Alleen door goede samenwerking krijgt de juiste 
cliënt de juiste zorg op de juiste plaats en het 
juiste moment (matched care).
Van belang is dat:
•  gebruik gemaakt wordt van beslissingsonder

steunende tools. 
•  doelen op basis van shared decision making 

zijn vertaald in een individueel behandelplan;
•  de behandeling gericht is op herstel (positie

ve gezondheid);
•  voor cliënten met een langdurige zorgvraag 

de zorg in samenhang is georganiseerd,  
passend bij herstel. Samenhang komt tot 

uitdrukking in wijkgericht werken waarbij over 
de grens van het zorgdomein gekeken wordt;

•  de zorgaanbieder zelfzorg/zelfmanagement 
bevordert en blended care biedt door de 
inzet van digitale zorg ;

Wij zijn van mening dat regionale samen
werkingsafspraken leiden tot betere kwaliteit van 
zorg. Hierbij is het belangrijk dat bijbehorende 
ketenorganisaties multidisciplinair zijn vorm
gegeven. 

Onze visie op specialistische GGZ

VGZ wil de specialistische GGZ voor haar verze
kerden doelmatig en dichtbij organiseren met 
een focus op zinnige zorg. Uitgangpunt hierbij is 
een zo’n integraal en ambulant mogelijk zorgaan
bod. We willen dan ook afspraken met u maken 
over 
•  herstel(arrangementen), 
•  shared decision making, 
•  zo min mogelijk klinisch behandelen (herstel

len doe je thuis), 
•  de doorontwikkeling van ambulante zorgvor

men en 
•  blended care.

Voor PAAZ/PUK trekken we het beleid van 2016 
door. De ziekenhuispsychiatrie moet zich richten 
op cliënten bij wie een somatische component 

leidend is in het psychiatrisch ziektebeeld.  
VGZ is van mening dat bij minimaal 50% van  
de cliëntenpopulatie van de PAAZ en PUK  
sprake moet zijn van somatische comorbide  
problematiek.

Onze visie op langdurige GGZ
 
VGZ koopt langdurige GGZ in voor haar verze
kerden en maakt afspraken over zorgzwaarte
pakketten indicatie B (ZZP B). Toegang tot en 
gebruik van de langdurige GGZ is alleen mogelijk 
als VGZ u hiervoor een machtiging afgeeft. De 
beoordeling van de aanvraag wordt beoordeeld 
op basis van een aantal landelijk opgestelde  
criteria, die zijn opgenomen in de checklist lang
durige GGZ van ZN. VGZ continueert het gebruik 
van die checklist. Wij gaan ervan uit dat u bij 
langere klinische behandeltrajecten zorgvuldig 
het herstelperspectief afweegt. Deze inschatting 
kan in de tweede helft van het eerste jaar van de 
behandeling plaatsvinden. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar onze website.
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Criteria van de 
POH GGZ, GBGGZ, 
SGGZ en LGGZ

2 Toelichting 
op onze criteria 
Algemeen

We kopen zorg in op basis van  
minimumnormen en nieuwe inzich
ten uit good practices. Daarnaast 
leest u in dit hoofdstuk hoe we  
omgaan met nieuwe toetreders,  
diversiteit van zorgaanbieders,  
misbruik en oneigenlijk gebruik en 
selectieve inkoop.
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Uitsluitingscriteria

Wij sluiten in ieder geval geen overeenkomst  
voor de specialistische GGZ en/of generalistische  
basis GGZ in 2017 met de volgende zorg
aanbieders: 
•  Zorgaanbieders die de aangeboden over

eenkomst of de Algemene Voorwaarden  
Zorginkoop VGZ 2017 niet accepteren. 

•  Nieuwe, of nog niet gecontracteerde, zorg
aanbieders met alleen klinische zorg middels 
DBC’s en verblijfsdagen. 

•  Nieuwe, of nog niet gecontracteerde, zorg
aanbieders met verblijfsdagen in het buiten
land. 

•  Zorgaanbieders die geen (goedgekeurd)  
Kwaliteitsstatuut hebben gedeponeerd bij een 
door het Ministerie van VWS daartoe bevoegd 
verklaarde instantie en

•  Zorgaanbieders die niet aantoonbaar werken 
volgens dat kwaliteitsstatuut.

•  Zorgaanbieders die niet werken volgens de 
multidisciplinaire richtlijnen. 

•  Zorgaanbieders die de Nederlandse taal niet 
voldoende machtig zijn. De behandelaren 
moeten, met andere woorden, in staat zijn 
om goed te communiceren met verzekerden 
en multidisciplinair/intercollegiaal overleg te 
voeren. 

•  Zorgaanbieders die behandelplannen niet 
(ook) in de Nederlandse taal opstellen. 

•  Zorgaanbieders waarbij sprake is van surséan
ce van betaling of faillissement. 

•  Zorgaanbieders op wie straf en / of tucht
rechtelijke maatregelen van toepassing zijn. 

•  Zorgaanbieders die niet aan hun verplichtin
gen hebben voldaan ten aanzien van de beta
ling van de sociale zekerheidsbijdragen en / 
of belastingen overeenkomstig de wettelijke 
bepalingen van Nederland of het land waar zij 
gevestigd zijn. 

•  Zorgaanbieders die zich in ernstige mate 
schuldig hebben gemaakt aan onjuiste en/of 
onvolledige verklaringen bij het verstrekken 
van inlichtingen aan VGZ voor de vragenlijst 
(nieuwe) zorgaanbieders/ instellingen.

Zorgkostenplafond 

Ook in 2017 hanteert VGZ een zorgkostenplafond 
voor haar gecontracteerde zorgaanbieders. Er is 
geen sprake van een gegarandeerd minimum.  
Wij verwachten dat u een gelijkmatige spreiding 
van de zorg levert over de betreffende periode 
binnen dit zorgkostenplafond. . Tevens vragen  
we u ons te waarschuwen bij het bereiken van  
het niveau van 70% van het plafond. Wij kunnen 
nieuwe instroom dan tijdig helpen andere zorg
aanbieders te selecteren via onze afdeling zorg
advies en bemiddeling.

Afrekening (voorheen Nacalculatie)

Betalingen boven het zorgkostenplafond of in 
strijd met de overeenkomst, zijn onverschuldigde 
betalingen. Over het deel boven het zorgkosten
plafond of de overeenkomst vindt tussentijds of 
na afsluiting van het DBCjaar, een afrekening 
plaats. 

Tussentijdse bijstelling afspraak

Het is mogelijk dat de afspraak tussentijds wordt 
bijgesteld. Dat gebeurt in de volgende gevallen:
1.  Als we schriftelijk zijn overeengekomen dat 

we rekening houden met aantoonbare ver
schuivingen in de markt en/of de zorgvraag;

2.  Als de realisatie meer dan 10% achterblijft bij 
het afgesproken zorgkostenplafond. Dan kan 
VGZ het zorgkostenplafond tussentijds  
verlagen en de betreffende productgroep(en)/
zorg elders inkopen. 

3.  Als visitaties of materiële controles daar  
aanleiding toe geven. Dan kan VGZ het  
zorgkostenplafond tussentijds éénzijdig  
verlagen;

4.  Als er verzekerdenmutaties zijn, zoals  
vermeld in de overeenkomsten 2017.
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DBC-tarieven 2017

In 2017 hanteert VGZ, evenals in 2016, de maxi
mum DBC tarieven zoals vastgesteld door de 
NZa, met uitzondering van de DBC product
groepen “Aan alcohol gebonden stoornissen” en 
“Aan overige middelen gebonden stoornissen”. 
De tarieven voor deze twee productgroepen wor
den vastgesteld op basis van de VGZtarieven 
2016 opgehoogd met de gemiddelde indexatie 
zoals ook gebruikt door de NZa. 
Voor de normatieve huisvestingscomponent 
(NHC) hanteren we het wettelijk vastgesteld  
tarief. Mocht de NZa bij de vaststelling van de 
wettelijke DBCmaximumtarieven 2017 afwijken 
van voorgenoemde systematiek, behoudt VGZ 
zich het recht voor om alsnog af te wijken van  
de door NZa vastgestelde wettelijke maximum
tarieven.

Gedifferentieerde inkoopstrategie

Voor de inkoop van 2017 voeren we een gediffe
rentieerde inkoopstrategie. 
Wij geven bijzondere aandacht aan zorgaanbie
ders die onze visie richting 2020 met betrekking 
tot zinnige zorg delen, en willen samen met hen 
good practices ontwikkelen. Met deze zorg
aanbieders onderhandelen wij over aanvullende 
initiatieven die gericht zijn op onze inkoopdoelen. 

Daarnaast geldt voor alle zorgaanbieders een 
reeks criteria, die in lijn zijn met 2016. Deze  
kunt u vastleggen in het Vecozoportaal, in een 
bestuurlijke verklaring. Zo voorkomen we on
nodige administratieve lasten.
We brengen het aantal inkoopcriteria terug. Dat 
leidt tot een gewenste beperking van de beheers
last, maar ook tot inhoudelijk meer focus en sa
menhang. Dit draagt bij aan een zo gestroomlijnd 
mogelijk inkoopproces. Hierna volgen de criteria 
per echelon.  
 

Criteria POH GGZ

De belangrijkste criteria voor de reguliere con
tractering van de POH GGZ blijven opleiding,  
samenwerkingsen verwijsafspraken, taken
pakket, consultatie, eHealth en digitale verwijs
ondersteuning.

Met rechtspersonen en zorggroepen kunnen we 
nadere afspraken maken over:
•  het aanbieden van POH GGZ en GBGGZ via 

integrale ketenzorg,
•  goede triage en gebruik van beslisondersteu

nende instrumenten (waardoor matched care 
geborgd is),

•  toepassing van eHealth,
•  gebruik van consultatie,
•  aansluiting bij het sociale domein.

Criteria generalistische basis GGZ

Voor het inkoopbeleid generalistische basis GGZ 
2017 gaan we uit van de kwaliteitsnormen die 
door het veld zijn ontwikkeld. Dat resulteert in de 
volgende vier opeenvolgende niveaus met bijbe
horende tarieven. Om in aanmerking te komen 
voor een bepaald niveau, moet u hebben voldaan 
aan de criteria van het voorgaande niveau. 

Niveau Tarief- 

spercentage 

NZa

Criteria

A 80% Kwaliteitsstatuut

B 90% Keurmerk Basis GGZ

C 96% Keurmerk Basis GGZ aangevuld 

met regionale samenwerking 

huisartsen

D 96-100% Integrale ketenzorg
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Kwaliteitsnorm (A)
Wij hanteren de landelijke normen zoals beschre
ven in het Kwaliteitsstatuut als minimale norm. 
Als het Kwaliteitsstatuut niet ingevoerd wordt per 
1 januari 2017, hanteren we de normen gebaseerd 
op het concept model Kwaliteitsstatuut (zoals 
aangeboden aan de minister van VWS). Als het 
regiebehandelaarschap niet geformaliseerd is, 
hanteren we in ieder geval het hoofdbehande
laarschap conform ons beleid 2016. 

Keurmerk (B)
Het Keurmerk Basis GGZ is ontwikkeld in samen
spraak met belanghebbenden in de GGZ.  
Een externe partij toetst daarbij normen met 
betrekking tot de thema’s cliëntgerichtheid 
behandeling, samenwerking in de keten, 
bekwaam blijven en continu verbeteren. Op  
deze manier ondersteunen we zorgaanbieders 
die expliciet en toetsbaar werken aan het continu 
verbeteren van kwaliteit.
 
Regionale samenwerking (C) 
We verwachten van zorgaanbieders dat ze in  
hun regio gezamenlijk een overeenkomst sluiten 
met huisartsenzorggroepen waarin minimaal  
afspraken staan over:
•  verwijzen en terugverwijzen;
•  gebruik van een digitaal triageinstrument 

door de huisarts;
•  inhoudelijk onderbouwde verwijzingen;

•  gebruik van digitale zorg;
•  consultaties;
•  een kwaliteitsagenda voor de komende jaren. 

Integrale ketenzorg (D)
Ketenafspraken moeten worden gemaakt met 
partijen die een belangrijke regionale rol vervul
len in de gehele keten. Daarbij moet de capaciteit 
in de keten maximaal worden benut, waarbij  
matched care en substitutie optimaal worden 
gefaciliteerd. 

Zorgaanbieders op niveau B of hoger, mogen in 
2017 verzekerden van de selectief online polissen 
(Bewuzt Basis en Univé Zorg Select polis) behan
delen. 

Criteria specialistische GGZ

Ook binnen de specialistische GGZ maken we  
gebruik van een bestuurlijke verklaring om  
administratieve lasten te verlichten. Deze ver
klaring heeft betrekking op ROM, CQi, substitutie 
generalistische basis GGZ en zorgpaden. Ons 
uitgangspunt daarbij is dat het kwaliteitsniveau 
2016 wordt behouden en/of verbeterd.  

Ons gedifferentieerde inkoopbeleid is ook van 
toepassing op de specialistische GGZ. Wij geven 
meer aandacht aan zorgaanbieders die good 
practices ontwikkelen die een meetbare bijdrage 
leveren aan zinnige zorg. Daarbij zien wij graag 
voorstellen die aansluiten op onze inkoopdoelen 
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op het gebied van positieve gezondheid, herstel
arrangementen, zorg dichtbij en kostenverlaging. 
Daardoor zullen we met sommige zorgaanbieders 
intensiever gaan samenwerken en zal bij anderen 
de focus liggen op een gestroomlijnd inkoop
proces met een beperkt aantal onderwerpen.

Criteria LGGZ

Voor het tarief LGGZ sluiten we aan bij het  
afgesproken tarief SGGZ. Langdurige klinische 
behandeling binnen de Zvw is voorbehouden  
aan cliënten van wie we verwachten dat zij door 
middel van klinische behandeling voldoende 
herstellen om maatschappelijk te functioneren. 
Daarbij moet om een adequate behandeling  
te bieden verblijf medisch noodzakelijk zijn. Als 
de zorg slechts gericht is op maatschappelijke 
participatie en/of blijvende stabilisatie van de 
stoornis, kunt u de zorg voor deze cliënten bekos
tigen vanuit de Wmo. Het rapport ‘Over de Brug’ 
biedt goede handvaten voor de inrichting van de 
zorg voor complexe zorgvragers in de verschil
lende fases van hun leven. 
Wij gaan ervan uit dat u bij langere klinische  
behandeltrajecten zorgvuldig het herstelpers
pectief van de cliënt afweegt. Deze inschatting 
kan plaatsvinden na zes tot negen maanden  
klinische behandeling. 

Vanaf 1 januari 2017 zal VGZ toegang en gebruik 
van de LGGZ alleen honoreren indien daarvoor 
voorafgaand aan het leveren van LGGZ zorg  
een machtiging is afgegeven door VGZ. Zorg
aanbieders en/of cliënten dienen ruim voor het 
ingaan van de LGGZ een machtigingsverzoek 
daartoe in te dienen bij VGZ. VGZ geeft een 
machtiging af naar gelang het herstelperspectief 
en de zwaarte van de benodigde zorg. Machti
gingen worden voor maximaal 2 jaar af gegeven, 
d.w.z. de maximale duur van LGGZ in de Zorg
verzekeringswet. Cliënten die reeds in 2015 of 
2016 instroomden in de LGGZ dienen bij een ver
blijf langer dan een jaar in de LGGZ een machti
ging aan te vragen bij VGZ, waarbij mede gebruik 
gemaakt kan worden van de ingevulde check
listen in het eerste jaar van verblijf in de LGGZ. 
Het aanvragen van een machtiging dient plaats te 
vinden voor het ingaan van het tweede jaar LGGZ. 
Meer informatie vind u op onze website.

Een van de prestaties die u met VGZ kunt af
spreken, indien u hierover vorig jaar ook afspraken 
had, betreft de klinisch intensieve behandeling 
(KIB). Het doel van de KIB is de beëindiging van 
een ontwrichte behandelrelatie van cliënten  
met meervoudige complexe psychiatrische  
problematiek. Het gedrag en de situatie van  
deze cliënten kenmerken zich door een sterke  
gedragsproblematiek, meerdere diagnosen en 
een lange psychiatrische voorgeschiedenis. 

Digitale contractering generalis-
tische basis en specialistische 
GGZ

Voor de digitale contracteertool doen we een 
uitvraag via de contracteringstool van Vecozo.  
Op basis daarvan stellen we per zorgaanbieder 
het niveau en het tarief vast. 
•  Voor de GBGGZ gelden de criteria zoals hier

boven vermeld 
•  Voor de SGGZ geldt: zorgaanbieders die  

voldoen aan de vereisten van het Kwaliteits
statuut GGZ ontvangen 80% van het NZa 
tarief. Meer informatie hierover vindt u bij 
kwaliteitsnorm A van de generalistische basis 
GGZ. Als u naast specialistische GGZ ook 
de generalistische basis GGZ levert en in 
het bezit bent van het Keurmerk Basis GGZ 
voldoet u aan onze criteria voor methodisch 
handelen (shared decision making, richtlijn
conform behandelen, volgen van zorgpaden 
en kwaliteitsstandaarden en visitatie). Dit 
wordt door een externe partij getoetst. We 
gaan ervan uit dat u het methodisch handelen 
in de hele praktijk inzet en dus ook toepast in 
de specialistische GGZ. Als u hieraan voldoet, 
ontvangt u 88% van het NZatarief. 
Als u alleen specialistische GGZ levert, ont
vangt u 88% van het NZatarief als we de  
criteria voor methodisch handelen kunnen 
toetsen. 
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  U komt in aanmerking voor 93% van het 
NZatarief als er aantoonbaar sprake is van 
samenwerking binnen een netwerkstructuur.  
Wij zullen op 1 augustus 2016, met de start 
van de digitale contractering, op onze web
site de criteria en wijze van uitvraag voor 
bovengenoemde regels communiceren.  

Selectieve inkoop

Om gepast gebruik in de specialistische GGZ te 
stimuleren, continueren we de selectieve inkoop 
voor onze naturapolissen op basis van normen 
van de beroepsgroep. Dit kan leiden tot gehele of 
gedeeltelijke uitsluiting van zorgaanbieders voor 
de volgende diagnoses: eetstoornissen, demen
tie, alcohol en overige middelen.

Indien een GBGGZzorgaanbieder voldoet aan 
tenminste categorie B, dan mag deze aanbieder 
in 2017 verzekerden met een selectief online polis 
(Bewuzt basis en Univé Zorg Select Polis) behan
delen.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Voor zorgaanbieders die wij niet contracteren, 
gelden in ieder geval de volgende richtlijnen:
•  controle op rechtmatigheid en doelmatigheid 

van ambulante DBC’s; 

•  machtiging voor een klinische opname van 
cliënten. 

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 techno
logische ontwikkeling;

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

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

vervullen richting zorgaanbieders.
 
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: https://www.cooperatievgz.
nl/zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket.  
U kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw 
contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.

Keten-GGZ
Wij stimuleren initiatieven die nadrukkelijk meer 
regie voeren op de gehele keten van GGZ (zoals 
bij Vicino, PoZoB, Zorroo en Provico). De eerste 
uitkomsten wijzen op een toename van behan
deling in de eerstelijn in plaats van tweedelijn en 
een afname van de gemiddelde kosten van GGZ. 
We willen samen op zoek naar de kritische  
succesfactoren van deze initiatieven en naar  
opschalingsmogelijkheden, zodat we samen de 
zorg zo zinnig en doelmatig mogelijk kunnen 
inrichten. 
 
Verbinding met het sociale domein
Wij gaan samen met enkele zorgaanbieders  
experimenteren in een leertuin GGZ. Doel van 
de leertuin is om de GGZ te verbinden aan het 
sociale domein, om te verkennen hoe we de GGZ 
naar het begin van de keten (wijkniveau) kunnen 
verschuiven en hoe we actief digitale zorg kun
nen toepassen in de behandeling. In de leertuin 
verkennen we interventies die leiden tot zinnige 
zorg.

Hersteleuro

Er zijn allerlei organisaties op het terrein van  
ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning 
die niet worden gefinancierd vanuit de Zvw. Om 
meer aandacht te krijgen voor zelfmanagement, 
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eigen regie, herstel en herstelondersteunende 
zorg, ondersteunen we vier initiatieven financieel 
in samenwerking met de LPGGZ.
Dat doen we door hersteleuro’s uit te reiken. Dit 
geldbedrag is afkomstig van grote geïntegreerde 
GGZinstellingen die per ingekochte DBC (in 2017 
bij VGZ) een symbolische afdracht van € 1, doen: 
de zogenaamde VGZhersteleuro. Op basis van 
de inkoopafspraken gaat het grofweg om een 
bedrag van € 100.000,. We maken jaarlijks in de 
zomer de geselecteerde initiatieven bekend.  
Elk gekozen initiatief ontvangt 25% van de 
herstel euro’s. Om in aanmerking te komen, dient 
het initiatief te voldoen aan de volgende voor
waarden en kwaliteitscriteria:
•  Onafhankelijkheid;
•  Bottomup werkwijze;
•  Peersupport;
•  Focus op persoonlijk herstel;
•  Een realistische, gezonde financiële bedrijfs

voering.

Nieuwe toetreders

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Het is 
voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar 
wat geleverd wordt. Voor alle zorgaanbieders 
binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde 
voorwaarden, dus ook voor nieuwe toetreders. 
Zorgaanbieders die hieraan voldoen, bieden in 
onze ogen immers zinnige zorg. Elementen als 
beschikbaar aanbod in de regio of onderschei

dende zorg zullen meegenomen worden in de 
afweging om als nieuwe toetreder toegelaten te 
worden.

Diversiteitsbeleid

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met gods
dienst, gezindheid en levensovertuiging van de 
verzekerde door geen zorgaanbieders uit te sluiten 
met een bepaalde godsdienst of overtuiging. Wij 
discrimineren op deze punten niet tussen zorg
aanbieders bij de inkoop van zorg. Te verwachten 
is dat onder zorgaanbieders soortgelijke levens
overtuigingen en gezindten voorkomen als onder 
verzekerden. Dat betekent dat we zorgaanbieders 
van alle overtuigingen en gezindheid hebben ge 
contracteerd. Verzekerden kunnen, voor zover de 
verzekeringsvoorwaarden daar geen beperkingen 
aan stellen, vrij uit deze zorgaanbieders kiezen. 
Voor elke verzekerde is er dan in principe een 
passende zorgaanbieder beschikbaar.

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 moni
toren we de komende jaren extra op rechtmatige 
declaraties en doelmatigheid van verleende zorg.

Onder gepaste zorg verstaat VGZ die zorg die 
voor de gebruiker, op het moment van gebruik, 
noodzakelijk, effectief en doelmatig is. Voor mis
bruik hanteren we volgende definitie: onrechtma
tig handelen, dat ten laste komt van voor de zorg 
bestemde middelen. Er is sprake van misbruik 
als feiten of omstandigheden opzettelijk door de 
zorgaanbieder worden verzwegen, opzettelijk 
een verkeerde of onvolledige voorstelling 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: on
juiste, 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.
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VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het 
volgende principe: high trust, zero tolerance. 
Wij vertrouwen er in beginsel op dat uw organi
satie 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
gesprekken en de inkoopprocedures sluiten wij al 
dan niet een contract met u. Dit kan verschillen 
per polis. Indien een verzekerde gebruikmaakt 
van een nietgecontracteerde leverancier geldt er 
een lagere vergoeding op basis van de lijst maxi
male vergoedingen. Wij informeren onze verze
kerden over het gecontracteerde aanbod door 
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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 Blijven streven  
naar gepaste zorg

3 Proces zorg-
inkoop
Tijdens het inkoopproces trekken  
we samen 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 POH GGZ contractering 

Deze contractering loopt via contractering huisartsenzorg. De aanvraagprocedure voor 2017 is identiek 
aan die van 2016. Zie hiervoor onze website.

Procesverloop face-to-face contractering Generalistisch Basis,  
specialistische en langdurige GGZ

Tijdstip Activiteit Kanaal 

1 april 2016 Publicatie extern inkoopdocument GGZ Website VGZ

April-Mei 2016 Informatiebijeenkomsten GGZ  

1 mei 2016 Openstelling uitvraagmodule VECOZO GGZ  

1 juni 2016 Uitvraagmodule VECOZO 100% ingevuld en bevestigd door zorgaanbieder  

1 juli 2016 Sluiting uitvraagmodule VECOZO  

1 augustus 2016 Openstelling offertemodule VECOZO  

1 juni – 15 oktober 2016 Als offerte niet wordt afgewezen: inkoopgesprekken voor 2017  

Uiterlijk 1 november 2016 Zorgaanbieder heeft zorgovereenkomst in VECOZO geaccepteerd.  

half november 2016 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders Website VGZ

Procesverloop digitale contractering generalistische basis GGZ en  
specialistische GGZ

Tijdstip Activiteit Kanaal 

1 april 2016 Publicatie extern inkoopdocument GGZ Website VGZ

15 mei 2016 Publicatie Werkwijze contracteren Website VGZ

Augustus/september 2016 Start digitale contractering Contracteermodule Vecozo

1 november Einddatum contractering Contracteermodule Vecozo

Half november 2016 Publicatie contractpartijen 2017 Website VGZ

1 januari 2017 Start overeenkomst 2017 Website VGZ
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Bereikbaarheid 

Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid of –
proces, kunt u met ons contact opnemen via:
· digitaal, digitalecontracteringggz@vgz.nl; 
· regio ZuidOost, zorginkoop.ggzzo@vgz.nl;
·  regio ZuidWest, curatieveggzregiozw@vgz.

nl; 
· regio Noord, curatieveggzRegioN@vgz.nl.
Wij streven ernaar om uw vraag binnen tien werk
dagen te beantwoorden. 

Voorbehoud voor wets- en  
beleidswijzigingen

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

Tijdige informatie over  
wijzigingen in inkoopbeleid

Gedurende het hele jaar houden wij u op de 
hoogte van wijziging in ons inkoopbeleid via onze 
website.

Algemene Inkoopvoorwaarden

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 ideeën, 
standpunten en ervaring van zorg 
aanbieders en onze verzekerden mee  
te nemen in ons zorginkoopbeleid. 

Op zoek naar 
ideeën van  
verzekerden, 
zorgaanbieders 
en  
patiënten
organisaties
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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 nor
men zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorg
aanbieders aan tegen de zorg die ze leveren?  
Wij vragen het de zorgaanbieders en onze  
verzekerden. Wij krijgen kennis van en inzicht in 
klantbeleving uit bestaande informatiebronnen 
en door aanvullend onderzoek. Zo maken we  
gebruik van markt en evaluatieonderzoek,  
cliëntwaarderingen op de Zorgkaart Nederland 
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we krij
gen via onze afdelingen Klachtenmanagement en 
Zorgadvies & Bemiddeling. Ook deze informatie 
gebruiken we in onze inkoop en we gaan hierover 
graag met u in gesprek.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbie
ders 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 cliënt centraal staat en verspilling 
en overdaad worden vermeden. Zorgaan bieders, 
patiëntenorganisaties en verzekerden hebben zelf 
vaak goede ideeën over wat er  
anders of beter kan. Die ideeën halen we op  
via cocreatiesessies, in onze inkoopgesprekken 
en via een apart Zinnige Zorg Loket voor het 
aandragen van good practices: 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
het-zinnige-zorg-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. 

D0074-201603

20 Inkoopbeleid POH GGZ, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ 2017 

http://www.zorgkaartnederland.nl
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket

	pagina 4
	pagina 7
	Inhoud
	_GoBack

	Knop 19: 
	Knop 4: 
	Pagina 2: Off

	Knop 5: 
	Pagina 2: Off

	Knop 1: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 52: Off
	Pagina 63: Off
	Pagina 74: Off
	Pagina 85: Off
	Pagina 96: Off
	Pagina 107: Off
	Pagina 118: Off
	Pagina 129: Off
	Pagina 1310: Off
	Pagina 1411: Off
	Pagina 1512: Off
	Pagina 1613: Off
	Pagina 1714: Off
	Pagina 1815: Off
	Pagina 1916: Off
	Pagina 2017: Off

	Knop 2: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 52: Off
	Pagina 63: Off
	Pagina 74: Off
	Pagina 85: Off
	Pagina 96: Off
	Pagina 107: Off
	Pagina 118: Off
	Pagina 129: Off
	Pagina 1310: Off
	Pagina 1411: Off
	Pagina 1512: Off
	Pagina 1613: Off
	Pagina 1714: Off
	Pagina 1815: Off
	Pagina 1916: Off
	Pagina 2017: Off

	Knop 3: 
	Pagina 3: Off
	Pagina 41: Off
	Pagina 52: Off
	Pagina 63: Off
	Pagina 74: Off
	Pagina 85: Off
	Pagina 96: Off
	Pagina 107: Off
	Pagina 118: Off
	Pagina 129: Off
	Pagina 1310: Off
	Pagina 1411: Off
	Pagina 1512: Off
	Pagina 1613: Off
	Pagina 1714: Off
	Pagina 1815: Off
	Pagina 1916: Off



