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Zinnige zorg: 
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen

1 Inkoopbeleid 2018
Het duurzaam betaalbaar houden van de zorg 
is een enorme maatschappelijke uitdaging. 
We zien het als onze voornaamste opdracht 
om daaraan een bijdrage te leveren. Samen 
met onze partners in de zorg: patiënten en 
zorgaanbieders. Wij geloven dat onze focus 
op betaalbaarheid mogelijk is zonder dat dit 
ten koste gaat van de kwaliteit van zorg. 
 Integendeel zelfs, kwaliteit en kosten
beheersing kunnen elkaar versterken. Daarom 
zetten wij in op zinnige zorg: betere zorg voor 
de patiënt, tegen lagere kosten – mede dank
zij en altijd samen met zorgaanbieders. 
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Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg
Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt, 
tegen lagere kosten. We zien het als onze rol om 
zinnige zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij 
geloven we in cocreatie met zorgaanbieders, 
belangenorganisaties, patiënten en andere ver
zekerden. Door de kosten in de hand te houden, 
hoeven premies en eigen risico minder te stij
gen. Zo leveren we een bijdrage aan de solidari
teit. We werken dan ook aan een combinatie van 
goede en daarmee betaalbare zorg. 

Zinnige Zorg Loket
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
volgen daarom met ingang van 2018 de kwali
teits en volumenormen van de beroepsgroep 
en stellen geen nieuwe, extra hoge normen. We 
houden wel oog voor de kwaliteit die alle instel
lingen en zorgaanbieders leveren. In het bijzon
der kijken we naar Good Practices bij koplopers, 
ofwel initiatieven die de kosten van behandelin
gen reduceren en tegelijkertijd de kwaliteit van 
zorg verbeteren. Daar leren we graag van.  
Hebt u in uw organisatie mooie voorbeelden van 
zo’n Good Practice? Daar horen we graag meer 
over tijdens de inkoopgesprekken. Maar u kunt 
uw ideeën ook online met ons delen via het  
Zinnige Zorg Loket.

Good Practices in de praktijk
In onze leer en proeftuinen zijn we ook al con
creet aan de slag met Good Practices. VGZ is 
actief in drie van de negen proeftuinen die het 
ministerie van VWS heeft aangewezen. Daar
naast gaan we aan de hand van initiatieven 
van zorgaanbieders actief op zoek naar nieuwe 
werkwijzen die leiden tot betere zorg tegen 
lagere kosten. Dat doen we in diverse leertuinen 
in Nijmegen, Gorinchem, Uden, Noord Limburg 
en de Drechtsteden. Op dit moment hebben 
zorgaanbieders verschillende Good Practices 
geïdentificeerd die aantoonbaar leiden tot zin
nige zorg. Wij zetten ons maximaal in voor een 
brede implementatie van deze (nieuwe) werk
wijzen en concepten. 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 
meerjarencontracten en/of afwijkende volume 
en prijsafspraken. Onze inkopers laten u daarom 
graag actief de Good Practices zien die leiden 
tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kos
ten. Daarbij gaan ze ook graag met u in gesprek 
over uw prestaties in relatie tot die van andere 
zorgaanbieders. Zo kunnen we van elkaar leren 
en samen werken aan betere zorg.

De patiënt staat centraal
We geven mensen bij voorkeur zelf de regie 
over hun gezondheid, zowel binnen de zorg als 
binnen het sociale domein. We onderschrijven 
het belang van samen beslissen en een sterke 
positie van de patiënt. Wanneer patiënten actief 
worden betrokken bij de diagnose en behande
ling, kiezen zij bewust voor zorg die past bij de 
wijze waarop zij hun leven willen invullen. Door 
zorgvuldige diagnostiek krijgen patiënten zorg 
die bij hen past en op de juiste wijze wordt gele
verd, zonder dubbelingen of verspilling. Omdat 
het belangrijk is dat mensen beter en langer 
zelfstandig (thuis) kunnen leven is versterking 
van het sociale domein belangrijk. Daartoe wer
ken we waar mogelijk samen met gemeenten en 
zorgaanbieders in de eerstelijn. 

Van elkaar leren
Werken aan zinnige zorg doet én kan VGZ nooit 
alleen. Wij werken samen met zorgaanbieders 
en patiënten aan goede en betaalbare zorg, nu 
en in de toekomst. Samen de zorg verbeteren 
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. 
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Onze visie op geestelijke 
gezondheidszorg (ggz) richting 
2020
In 2020 is de ggz anders georganiseerd. Dan 
ontvangen cliënten zinnige zorg door een focus 
op positieve gezondheid en matched care. Deze 
ggz is doelmatiger van aard als gevolg van een 
focus op noodzakelijke zorg, zelfmanagement en 
verlaging van de recidivekosten. Dat is zichtbaar 
in een daling van de zorgkosten. 

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

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

van de ggz op lange termijn. 

Om deze doelen te bereiken, is een andere 
organisatie van de ggz noodzakelijk. Wij hebben 
hierin niet de rol van zorgorganisator, maar faci
literen wel de ontwikkelingen van het veld en de 
totstandkoming van de benodigde samenwer
king. Om dit te bereiken, zijn we het afgelopen 
jaar twee ggzleertuinen gestart: Drechtsteden 
en Vincent van Gogh (zie ook pagina 15). Andere 
middelen die we daarvoor inzetten, zijn onder 
meer verbeterinitiatieven, Good Practices, meer
jarenafspraken en regioplannen.

Daarnaast spelen er momenteel diverse urgente 
problemen: voor bepaalde cliëntcategorieën zijn 
er te lange wachttijden en de aanpak rondom 
(het vervoer van) verwarde personen is nog niet 
afdoende. Deze items verschillen per regio en 
zijn onderdeel van onze regionale plannen. 

De cliënt centraal
In de ggz verwachten we dat de cliënt een 
actieve rol vervult. Als cliënten zelf actief 

participeren in de behandeling, heeft dit een 
positief effect op de behandeling. Wij stimule
ren daarom ook de inzet van positieve gezond
heid (zie verderop), shared decision making, 
ervarings deskundigen en herstelarrangementen. 
We gaan ervan uit dat de zorg georganiseerd 
wordt op basis van de zorgvraag, zorgvuldige 
triage en matched care. Zie figuur 1 voor de  
grafische weergave van die keten.

Figuur 1 ggz keten visueel gemaakt
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Doelmatigheid en eigen verantwoordelijkheid
We hechten waarde aan het verlichten van de 
administratieve lasten. Daarom hanteren we een 
beperkte vragenlijst in de inkoopprocedure.  
De partijen die wij facetoface contracteren, 
vragen wij niet om per item een uitgebreide toe
lichting en bewijsstukken aan te leveren, maar 
wij verzoeken deze aanbieders om een bestuur
lijke verklaring. Wij vinden het belangrijk dat de 
effectiviteit van zorg inzichtelijk is. Ten aanzien 
van Consumer Quality Index (CQi) en zorg paden, 
voeren we hetzelfde beleid als de afgelopen 
jaren. Wat betreft Routine Outcome Measure
mentvragenlijsten (ROM) vinden we het belang
rijk dat deze geïntegreerd zijn in de behandel
relatie. We gaan graag met u in gesprek over 
ROMuitkomsten en CQiresultaten om te bepa
len waar we de gezamenlijke focus leggen en 
welke doelen we nastreven in de komende peri
ode; waar liggen kansen en mogelijkheden om 
de zorg verder te verbeteren, gericht op betaal
baarheid en doelmatigheid.

Positieve gezondheid (zie figuur 2) is een visie 
die zich richt op gedrag en gezondheid en niet 
op ziekte en zorg. De focus ligt op eigen kracht 
en herstelvermogen van mensen. Eigen regie 
en het stimuleren van de eigen verantwoor
delijkheid van cliënten (empowerment) staan 
hierbij voorop. Wij zijn ervan overtuigd dat deze 
wijze van denken en handelen de kwaliteit van 

zorg voor cliënten verbetert. Bovendien biedt 
dit mogelijkheden om de ggz op een duurzame 
manier te organiseren. De cliëntvraag is immers 
breder dan de behandeling en omvat het gehele 
spectrum van maatschappelijk  herstel, het 

bevorderen van zelfredzaamheid en het behoud 
of herstel van eigen regie. In elk wijknetwerk/
systeem is er sprake van preventie en nazorg om 
te voorkomen dat mensen tussen wal en schip 
terechtkomen.
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Herstelarrangementen
‘Herstelarrangementen’ is de term die VGZ geeft 
aan het feitelijk organiseren van de samenhang 
tussen zorg, herstel en samenleving – aanslui
tend bij het rapport ‘Over de brug’. We laten 
ruimte voor regionale ontwikkelingen en goede 
initiatieven vanuit het veld. Dit geven we nu 
onder meer vorm in de samenwerking met de 
Drechtsteden. Daarnaast spreken we met andere 
ketenpartners om de samenhang te organiseren.  

Zorg conform stand van de 
wetenschap en praktijk
De zorg die wij contracteren moet voldoen aan 
de eisen die de wet en regelgeving aan de uit
oefening stelt. Zorg die niet conform de stand 
van de wetenschap en praktijk is, vergoeden 
wij niet en mag niet bij ons worden gedecla
reerd. Het gaat daarbij om zorg waarvoor (nog) 
onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat 
deze effectief en veilig is. De wijze waarop dit 
door ZiNL wordt beoordeeld kunt u vinden in 
het rapport van ZiNL ‘Beoordeling stand van de 
wetenschap en praktijk’, waarvan in januari 2016 
een geactualiseerde versie is gepubliceerd (zie: 
www.zorginstituutnederland.nl). Een actueel 
overzicht van de standpunten en adviezen is 
te vinden op de website van Zorginstituut 
Nederland: www.zorginstituutnederland.nl/
publicaties.

Onze visie op POH ggz
De cliënt komt bij de huisarts met een ggzgere
lateerd probleem. Door een goede triage in de 
huisartsenomgeving (meestal door de POH ggz) 
ontstaat daar een gerichte oplossing: zelfzorg, al 
dan niet begeleid door de POH zelf, begeleiding 
door de POH of huisarts, doorgeleiding naar de 
generalistische basis ggz of naar de specialis
tische ggz. Voor de POH ggz passen we gedo
seerd een ruimere inzet toe. Dit financieren we 
als er sprake is van aantoonbare substitutie in 
een integraal georganiseerde keten die leidt tot 
zinnige zorg. 

Onze speerpunten voor 2018 zijn dezelfde als in 
2017:
• aanbieden van POH ggz en samenwerken 

generalistische basis ggz voor cliënten die 
hierbij gebaat zijn (matched care);

• aandacht voor goede triage en gebruik van 
beslissingsondersteunende instrumenten (mat
ched 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 cliënt 
de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste 
moment (matched care).
Van belang is dat:
• u doelen op basis van shared decision making 

vertaalt naar een individueel behandelplan;
• u de behandeling richt op herstel (positieve 

gezondheid);
• u voor cliënten met een langdurige zorgvraag 

de zorg in samenhang organiseert, passend 
bij herstel. Samenhang komt tot uitdrukking in 
wijkgericht werken waarbij over de grens van 
het zorgdomein gekeken wordt;

• u zelfzorg/zelfmanagement bevordert; 
• u blended care biedt door de inzet van digitale 

zorg.
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Onze visie op specialistische ggz
VGZ wil de specialistische ggz voor haar verze
kerden doelmatig en dichtbij organiseren met 
een focus op zinnige zorg. Ons uitgangpunt is 
een zo’n integraal en ambulant mogelijk zorg
aanbod. We maken dan ook afspraken met u 
over: 
• herstel(arrangementen);
• shared decision making;
• zo min mogelijk klinisch behandelen (herstel

len doe je thuis); 
• de doorontwikkeling van ambulante zorg

vormen en 
• blended care.

Voor de Psychiatrische Afdeling Algemeen 
Ziekenhuis/Psychiatrische UniversiteitsKliniek 
(PAAZ/PUK) zetten we het beleid van 2017 voort. 
De ziekenhuispsychiatrie richt zich op cliënten 
bij wie er sprake is van een psychiatrisch ziekte
beeld in combinatie met een somatische com
ponent. Wij zijn van mening dat er bij minimaal 
50% van de patiëntenpopulatie van een PAAZ en 
een PUK sprake moet zijn van comorbide pro
blematiek. 

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 wij u hiervoor een machtiging geven. De 
beoordeling van de aanvraag geschiedt op basis 
van een aantal landelijk opgestelde criteria, die 
zijn opgenomen in de checklist langdurige ggz 
van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). In 2018 
continueren we het gebruik van de checklist. Wij 
gaan ervan uit dat u bij langere klinische behan
deltrajecten zorgvuldig het herstelperspectief 
afweegt. Deze inschatting vindt uiterlijk plaats 
in de tweede helft van het eerste jaar van de 
behandeling. 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 
We kopen zorg in op basis van mini
mumnormen en nieuwe inzichten uit 
Good Practices. Daarnaast leest u in 
dit hoofdstuk hoe we omgaan met 
nieuwe toetreders, diversiteit van 
zorgaanbieders, misbruik en onei
genlijk gebruik en selectieve inkoop.
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Uitsluitingscriteria
Wij sluiten geen overeenkomst voor de specia
listische ggz en/of generalistische basis ggz in 
2018 met de volgende aanbieders: 
• zorgaanbieders die de aangeboden overeen

komst of de Algemene Voorwaarden Zorgin
koop VGZ 2018 niet accepteren; 

• nieuwe, of nog niet gecontracteerde, zorg
aanbieders met alleen klinische zorg middels 
Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) en 
verblijfsdagen; 

• nieuwe, of nog niet gecontracteerde, zorgaan
bieders met verblijfsdagen in het buitenland; 

• zorgaanbieders die geen (goedgekeurd) 
Kwaliteits statuut hebben gedeponeerd bij een 
door het ministerie van VWS daartoe bevoegd 
verklaarde instantie; 

• zorgaanbieders die niet aantoonbaar werken 
volgens het model Kwaliteitsstatuut; 

• zorgaanbieders die niet werken volgens de 
multidisciplinaire richtlijnen;

• zorgaanbieders die niet voldoen aan de 
beroepsgroepnormen voor verslavingszorg, 
dementie en eetstoornissen voor de behan
deling van verslavingszorg, dementie en eet
stoornissen;

• zorgaanbieders waarvan de behandelaren de 
Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn. 
De behandelaren moeten, met andere woor
den, in staat zijn om in de Nederlandse taal 
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 
surséance van betaling of faillissement;

• zorgaanbieders op wie straf en/of tuchtrechte
lijke 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 2018 hanteren we een zorgkostenplafond 
voor gecontracteerde zorgaanbieders. Er is geen 
sprake van een gegarandeerd minimum. Wij ver
wachten dat u een gelijkmatige spreiding van de 
zorg levert over de betreffende periode binnen 
dit zorgkostenplafond. Verder vragen we u om 
ons te waarschuwen bij het bereiken van 70% 
van het plafond. Wij helpen dan tijdig een oplos
sing te zoeken voor deze verzekerden. 

Afrekening 
Betalingen boven het zorgkostenplafond of in 
strijd met de overeenkomst, zijn onverschul
digde betalingen en worden teruggevorderd. 
Het deel boven het zorgkostenplafond of de 
overeenkomst, rekenen wij tussentijds af of na 
afsluiting van het DBCjaar. Hierbij toetsen we de 
volgende vier punten:
• de mate waarin u niet heeft voldaan aan de 

overeenkomst. Dat kan leiden tot een aanpas
sing van het tariefpercentage of een andere 
wijziging; 

• de mate waarin er sprake is van absolute over
schrijding van het zorgkostenplafond;

• de mate waarin de verblijfsdagen (inclusief de 
Normatieve Huisvesting Component, NHC) in 
lijn zijn met de productieafspraak;

• de mate waarin de hogere gemiddelde prijzen 
per unieke verzekerde afwijken van onze over
eenkomst.

Tussentijdse bijstelling afspraak
Het is mogelijk dat we de afspraak tussentijds 
bijstellen. Dat gebeurt in de volgende gevallen:
• als we schriftelijk zijn overeengekomen dat we 

rekening houden met aantoonbare verschui
vingen in de markt en/of de vraag;

• als de realisatie meer dan 10% achterblijft bij 
het overeengekomen zorgkostenplafond. Dan 
kan VGZ het zorgkostenplafond tussentijds 
verlagen en de betreffende productgroep(en)/
zorg elders inkopen;
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• als visitaties of materiële controles daar aanlei
ding toe geven. Dan kan VGZ het zorgkosten
plafond tussentijds eenzijdig verlagen;

• als er verzekerdenmutaties zijn, zoals vermeld 
in de overeenkomsten 2018.

Als het aan de orde is, herijken we de productie
afspraak vlak voor de afrekening 2018. Daarbij 
kijken we bijvoorbeeld naar verzekerdenmuta
ties, productmix, gemiddelde tarieven en het 
zorgkostenplafond. We hanteren in 2018 een 
eigen lijst met maximumtarieven; afhankelijk van 
de score op de inkoopcriteria wordt hiervan een  
tariefpercentage afgeleid. 

Gedifferentieerde inkoopstrategie
Voor de inkoop van 2018 voeren we een gedif
ferentieerde inkoopstrategie. We ontwikkelen 
graag samen met u Good Practices, mits u onze 
visie richting 2020 met betrekking tot zinnige 
zorg deelt. Wij gaan dan met u in gesprek over 
aanvullende initiatieven die gericht zijn op onze 
inkoopdoelen. 

Voor alle zorgaanbieders gelden een reeks crite
ria, die in lijn zijn met voorgaande jaren. Toelich
ting dat u aan deze afgesproken voldoet, kunt u 
middels een bestuurlijke verklaring vastleggen 
in het Vecozoportaal. Zo voorkomen we onno
dige administratieve lasten. In de volgende para
grafen vindt u de criteria per echelon.

Ook dit jaar hanteren we een bonus voor tijdige 
contractering. 

Criteria POH ggz
We houden ons aan het landelijk vastgestelde 
functie en competentieprofiel POH ggz voor 
wat betreft opleiding  Daarnaast zijn in de regu
liere contractering de belangrijkste criteria: 
• samenwerkingsen verwijsafspraken;
• consultatie;
• digitale zorg en
• digitale verwijsondersteuning.

Met rechtspersonen en zorggroepen maken we 
nadere afspraken over:
• het maken van samenwerkingsafspraken tus

sen huisartsen/POH ggz, GBGGZ en SGGZ;
• goede triage en gebruik van beslissingsonder

steunende 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 
2018 continueren we het beleid van 2017 en 
gaan we uit van de kwaliteitsnormen die door 
het veld zijn ontwikkeld. Dat resulteert in de 
volgende vier opeenvolgende niveaus. Om in 
aanmerking te komen voor een bepaald niveau, 

moet u hebben voldaan aan de criteria van het 
voorgaande niveau. 

Niveau Criteria
A Kwaliteitsstatuut
B Keurmerk Basis GGZ of certificering 

LVVP / NIP aangevuld  met overeen
komst ehealth leverancier

C Regionale samenwerking huisartsen
D Integrale ketenzorg

Kwaliteitsstatuut (A)
Onder de kwaliteitsnorm A verstaan we de lan
delijke normen zoals beschreven in het model 
Kwaliteitsstatuut (zoals aangeboden aan de 
minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport). 

Keurmerk (B)
Onder de kwaliteitsnorm B verstaan we het 
Keurmerk Basis GGZ, dat is ontwikkeld in samen
spraak met belanghebbenden in de ggz. Daarbij 
toetst een externe partij normen rondom het 
concretiseren van cliëntgerichtheid in de behan
deling, samenwerken, de implementatie van 
innovaties en continu verbetering en transparan
tie over de werkwijze en ervaringen van cliënten. 
Op deze manier ondersteunen we aanbieders 
die expliciet en toetsbaar werken aan een con
tinue verbetering van kwaliteit en die actief stu
ren op het gebruik van ehealth. 
U kunt ook voor niveau B in aanmerking komen 
wanneer u in het bezit bent van een geldig 
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 visitatiecertificaat van de Nederlands Vereni-
ging van Vrijgevestigde Psychologen en Psycho-
therapeuten (LVVP) of van het Nederlands Insti-
tuut van Psychologen (NIP), beide aangevuld met 
een overeenkomst met een ehealthleverancier.

Regionale samenwerking (C) 
Met betrekking tot de regionale samenwerking 
verwachten we dat u in de regio gezamenlijk een 
overeenkomst sluit met huisartsenzorggroepen, 
waarin minimaal afspraken staan over:
• verwijzen en terugverwijzen;
• afspraken over gebruik van een digitaal tria

geinstrument door de huisarts en op welke 
wijze overdracht van deze informatie plaats
vindt;

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

Integrale ketenzorg (D)
Met betrekking tot integrale ketenzorg verwach
ten we dat u ketenafspraken maakt met partijen 
die een belangrijke regionale rol vervullen in de 
gehele keten. In deze ketenzorg is de capaciteit 
in de keten maximaal benut; matched care en 
substitutie zijn optimaal gefaciliteerd. 

Verzekerden online selectief polissen
In 2017 behandelen alleen zorgaanbieders op 
niveau B of hoger verzekerden van de online 
selectief polissen. In 2018 vervalt dit onder
scheid: alle gecontracteeerde aanbieders 
mogen alle VGZverzekerden tegen de overeen
gekomen afspraken behandelen.

Evaluatie keten-ggz
Bij zeven zorggroepen is een integrale ggzketen 
geïmplementeerd. Wij evalueren deze pilots in 
2017 en op basis van de uitkomsten wordt het 
vervolg bepaald. 

Criteria specialistische ggz
Voor de digitaal gecontracteerde aanbieders 
gelden voor de specialistische ggz:
• als u voldoet aan onze criteria voor metho

disch handelen (shared decision making, richt
lijnconform behandelen, volgen van zorgpaden 
en kwaliteitsstandaarden en visitatie), ontvangt 
u een hoger tarief. U kunt hiervoor in aanmer
king komen wanneer u voldoet aan een van de 
volgende criteria:
 − u bent ingeschreven in het NVvP register;
 − u bent ingeschreven in het NVP register;
 − u heeft een geldig visitatiecertificaat van de 
LVVP en/of NIP.

• Wanneer naast het zojuist genoemde criterium 
eveneens sprake is van samenwerking binnen 
een netwerkstructuur, kom u in aanmerking 
voor de hoogste tariefcategorie.  

Voor de facetoface aanbieders maken we 
binnen de specialistische ggz gebruik van een 
bestuurlijke verklaring om administratieve lasten 
te verlichten. Deze verklaring heeft betrekking 
op ROM, CQi, substitutie generalistische basis 
GGZ en zorgpaden. Ons uitgangspunt daarbij is 
dat het kwaliteitsniveau 2017 wordt behouden 
en/of verbeterd. 
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Criteria langdurige ggz
Het tarief langdurige ggz sluit aan bij het tarief 
dat we met u afspraken over de specialistische 
ggz. Langdurige klinische behandeling binnen 
de Zorgverzekeringswet (Zvw) is voorbehou
den aan cliënten van wie we verwachten dat 
zij voldoende herstellen om maatschappelijk 
te functioneren. Daarbij moet verblijf medisch 
noodzakelijk zijn voor een adequate klinische 
behandeling. Als de zorg slechts gericht is op 
maatschappelijke participatie en/of blijvende 
stabilisatie van de stoornis, kunt u de zorg voor 
deze cliënten bekostigen vanuit de Wet maat
schappelijke ondersteuning (Wmo). Het rapport 
‘Over de Brug’ biedt goede handvatten voor de 
inrichting van de zorg voor complexe zorgvra
gers in de verschillende fases van hun leven. Wij 
gaan ervan uit dat u bij langere klinische behan
deltrajecten zorgvuldig het herstelperspectief 
van de cliënt afweegt. Deze inschatting kan 
plaatsvinden na zes tot negen maanden klini
sche behandeling. 

Wij honoreren toegang en gebruik van de lang
durige ggz alleen als wij u daarvoor een mach
tiging hebben gegeven, voorafgaand aan het 
leveren van langdurige ggz. Wij gaan ervan uit 
dat u en/of uw cliënten ruim voor de start van de 
langdurige ggz dit machtigingsverzoek indient. 
Of onze verzekerde hiervoor in aanmerking 
komt, is afhankelijk van het herstelperspectief en 
de zwaarte van de benodigde zorg. We geven de 

machtigingen af voor maximaal twee jaar, ofwel 
de maximale duur van langdurige ggz in de Zvw. 
Het aanvragen van een machtiging dient plaats 
te vinden ongeveer drie maanden voor het 
ingaan van het tweede jaar langdurige ggz. Meer 
informatie vindt u op onze website.

Klinisch intensieve behandeling
Als wij vorig jaar met u afspraken hebben 
gemaakt over de klinisch intensieve behandeling 
(KIB), dan komt u daar dit jaar weer voor in aan
merking. Het doel van de KIB is de beëindiging 
van een ontwrichte behandelrelatie van cliën
ten 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 
generalistische basis ggz en 
specialistische ggz
Voor de digitale contractering werkt VGZ via de 
contracteringstool van Vecozo. Op basis van de 
in Vecozo ter beschikking gestelde vragenlijst 
stellen we per zorgaanbieder het niveau en het 
tarief vast. 
In 2018 wil VGZ de administratieve lasten voor 
vrijgevestigde praktijken verder terugdringen.  
Dit realiseren we door een basis zorgkosten
plafond van € 30.000 te hanteren voor de 
generalistische basis ggz en specialistische ggz 

afzonderlijk. Hiermee kunnen schommelingen 
in het aantal VGZ verzekerden dat jaarlijks in 
behandeling genomen kan worden beter worden 
opgevangen. Hierdoor zal het in minder gevallen 
noodzakelijk zijn om een verhogingsaanvraag 
in te dienen. Deze procedure is van toepassing 
voor zorgaanbieders die in 2017 een zorgkos
tenplafond tot € 30.000 hebben en geldt zowel 
voor de generalistische basis ggz als voor de 
specialistische ggz.
Alleen in onze marktleidersgebieden staan we 
nieuwe contracten en verhogingsafspraken toe. 
Deze werkwijze geldt vanaf 1 januari 2018. Voor 
contracten die vóór deze periode zijn afgeslo
ten, geldt de werkwijze rondom contractering en 
verhogingsaanvragen van 2017. Wij communice
ren de overige criteria en de wijze van uitvraag 
voor bovengenoemde richt lijnen op 1 augustus 
2017 op onze website. 

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 aanbieders voor 
de volgende diagnoses: eetstoornissen, demen
tie, alcohol en overige middelen. Verder hante
ren we in 2018, in tegenstelling tot dit jaar, geen 
selectieve inkoop van generalistische basis ggz 
voor verzekerden van online selectief polissen.  
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Niet-gecontracteerde aanbieders
Voor aanbieders die wij niet contracteren, gel
den in ieder geval de volgende richtlijnen:
• controle op aanwezigheid kwaliteitsstatuut;
• 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 technologi
sche ontwikkeling;

• zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten, 
mede dankzij en altijd samen met zorgaanbie
ders;

• waarin de patiënt centraal staat;
• vastgesteld in de praktijk;
• op andere plekken toepasbaar; 
• de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 

vervullen richting andere zorgaanbieders.

Good Practice

Centralisatie nachtzorg
GGz Eindhoven heeft de nachtzorg gecentra
liseerd met behulp van domotica. Daardoor 
kunnen cliënten ’s nachts direct met hun vragen 
en wensen bij het personeel terecht. Er is een 
centrale cockpit op het terrein waar meldingen 
via camera, intercomsysteem, deurstandsignale
ring en/of schreeuwalarm binnenkomen. Vanuit 
daar wordt geprioriteerd en personeel op pad 
gestuurd. Deze aanpak draagt bij aan zinnige 
zorg omdat cliënten meer eigen regie hebben 
en er ’s nachts minder personeel nodig is. Dit 
jaar verkennen we met welke geïntegreerde 
instellingen we afspraken kunnen maken over de 
centralisatie van de nachtzorg in 2018. Dat doen 
we op basis van geschiktheid en een gedeelde 
visie.

Good Practice

Beter worden doe je thuis
Stichting Dimence heeft een integrale keten 
van ambulante en klinische zorg. Waar mogelijk 
lost een Intensive Home Treatment (IHT)team 
de crisissituatie van de cliënt op met een inten
sieve ambulante behandeling. Zo voorkomt het 
IHTteam veel opnames, onder andere omdat 
het de opnamebevoegdheid voor de kliniek 
heeft. Dankzij deze opnamebevoegdheid werkt 
de integrale keten bij Dimence effectief: er zijn 
minder bedden nodig, maar er wordt intensiever 
ambulant behandeld. Voor onze verzekerde is 
het positief dat hij niet wordt opgenomen en in 
zijn eigen omgeving kan herstellen. Dit jaar ver
kennen we met welke instellingen we afspraken 
maken over de integrale keten van ambulante en 
klinische zorg in 2018. Dat doen we op basis van 
geschiktheid en een gedeelde visie.
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Good Practice: voluit leven

Professor Bohlmeijer van de Universiteit Twente 
is in 2008 een interventie gestart voor volwas
senen met lichte tot matige depressieklachten, 
genaamd ‘Voluit leven’. De behandeling is geba
seerd op Acceptatie en Commitment Therapie 
(ACT) en mindfulness. De focus ligt in deze 
behandeling niet op klachtenreductie, maar op 
de stimulatie van positieve mentale gezondheid. 
‘Voluit leven online’ is een blended behandeling 
die bestaat uit negen online modules en vier 
facetoface gesprekken. Uit onderzoek blijkt  
dat ‘Voluit leven online’ leidt tot aanzienlijk  
minder depressieve klachten en meer psycho
logische flexibiliteit.

Zelf een Good Practice?
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: zinnigezorgloket@vgz.nl.  
U kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw 
contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.

Leertuinen
In de twee leertuinen ggz is VGZ ook actief bezig 
met het ophalen en doorontwikkelen van Good 
Practices.

Leertuin Vincent van Gogh

Binnen het samenwerkingsverband tussen VGZ 
en Vincent van Gogh werken we aan nieuwe vor
men van ggz die bijdragen aan de transformatie 
van de ggz en die de kosten per cliënt reduce
ren. Ons uitgangspunt daarbij is: meer mensge
richte zorg die tot stand komt in samenspel met 
de omgeving van de cliënt. Bij de voorbereiding 
van de leertuin is de basis gelegd voor samen
werking tussen behandelaars, huisartsen, POH 
ggz en ervaringsdeskundigen plus de betrokken 
gemeenten in de regio. De initiatieven krijgen 
vorm aan de hand van zes ambities:
1. cliënten steunen in hun regievoering over 

benodigde formele en informele hulp; 
2. intensieve zorg op maat voor intensieve 

 zorggebruikers; 
3. flexibel werken in een netwerk rondom de 

cliënt; 
4. vaker inzetten op nietmedische interventies; 
5. opsporen en voorkomen van vermijdbare 

verwijzingen naar de generalistische basis en 
specialistische ggz; 

6. van nazorg naar voorzorg voor de allerhoog
ste risicogroepen.

Leertuin Drechtsteden

Binnen de leertuin Drechtsteden willen we 
domein overstijgend een samenhangende aan
pak realiseren voor twee doelgroepen: ouderen 
en ggz. Het gaat nadrukkelijk ook om de kwets
bare burger die zorg en ondersteuning binnen 
de gehandicaptenzorg of maatschappelijke 
opvang heeft, en daarnaast een psychiatri
sche aandoening heeft. Binnen dit innovatieve 
samenwerkingsklimaat kijken we naar de moge
lijkheden om de hiaten tussen Zvw, Wmo en Wet 
langdurige zorg (Wlz) te overbruggen. Daarbij 
hebben we zowel oog voor organisatorische als 
financiële aspecten. Specifiek voor de ggz vol
gen we twee initiatieven: 
• de toevoeging van een ggzprofessional aan 

het sociale wijkteam, die de escalatie van 
nieuwe ggzzorgbehoeften voorkomt;

• de inzet van een zelfhulpcoach, die cliënten 
begeleidt bij herstel van hun zelfredzaam
heid, waardoor hij sneller ontslag faciliteert en 
terugval voorkomt.
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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.

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 over
tuiging. Wij maken geen onderscheid op deze 
punten tussen zorgaanbieders bij de inkoop van 
zorg. Te verwachten is dat onder zorgaanbieders 
soortgelijke levensovertuigingen en gezindten 
voorkomen als onder verzekerden. Dat betekent 
dat we zorgaanbieders van alle overtuigingen 
en gezindheid hebben gecontracteerd. Verze
kerden kunnen, voor zover de verzekeringsvoor
waarden daar geen beperkingen aan stellen, vrij 
uit deze zorgaanbieders kiezen. Voor elke verze
kerde is er dan in principe een passende zorg
aanbieder 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 verzeker
den een juiste prijs betalen voor de zorg die 
zij gebruiken. Daarom monitoren we op recht
matige declaraties en doelmatigheid van ver
leende zorg.
Onder gepaste zorg verstaan we zorg die voor 
de gebruiker, op het moment van gebruik, nood
zakelijk, effectief en doelmatig is. Voor misbruik 
hanteren we de volgende definitie: onrecht
matig handelen, dat ten laste komt van voor 
de zorg bestemde middelen. Er is sprake van 
misbruik als feiten of omstandigheden opzette
lijk 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 meewerken hier
aan. We spreken van fraude wanneer er sprake 
is van opzet, als de geleverde zorg niet aan de 
wettelijke kwaliteitseisen voldoet om een finan
cieel voordeel te verkrijgen en als de zorgaan
bieder 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 

16 Inkoopbeleid POH GGZ, generalistische basis GGZ en specialistische GGZ 2018 |



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 onei
genlijk 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 organisatie 
misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomt en 
gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit ver
trouwen 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 verschil
len per polis. Indien een verzekerde gebruik
maakt van een nietgecontracteerde leverancier 
geldt er een lagere vergoeding op basis van de 
lijst maximale vergoedingen. Wij informeren 
onze verzekerden over het gecontracteerde 
aanbod door middel van publicatie op de web
site. Naast de criteria voor het aangaan van een 
overeenkomst, hebben wij ook criteria voor het 
opzeggen van de zorgovereenkomst. Deze crite
ria vindt u in de zorgovereenkomst.
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Blijven streven 
naar gepaste zorg

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 2018. 
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Procesverloop POH ggz contractering 
Deze contractering loopt via contractering huisartsenzorg. De aanvraag
procedure voor 2018 is identiek aan die van 2017. U vindt meer informatie 
in het inkoopdocument Huisartsenzorg en op onze website.

Procesverloop face-to-face contractering generalis-
tische basis, specialistische en langdurige ggz

Tijdstip Activiteit Kanaal 
AprilMei 2017 Informatiebijeenkomsten ggz  

1 mei 2017 Openstelling uitvraagmodule Vecozo ggz Uitvraag en  
contracteermodule 
Vecozo

1 juni 2017 Uitvraagmodule Vecozo 100% ingevuld en 
bevestigd door zorgaanbieder

 Uitvraag en 
contracteermodule 
Vecozo

1 juli 2017 Sluiting uitvraagmodule Vecozo Uitvraag en  
contracteermodule 
Vecozo

1 augustus 2017 Openstelling onderhandelmodule Vecozo Uitvraag en  
contracteermodule 
Vecozo

1 juni – 15 oktober 
2017

Als offerte niet wordt afgewezen: inkoop
gesprekken voor 2017

Uiterlijk 1 november 
2017

Zorgaanbieder heeft zorgovereenkomst in 
Vecozo geaccepteerd (sluiting van onder
handel en contracteermodule) 

Uitvraag en  
contracteermodule 
Vecozo

half november 2017 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders Website VGZ

Procesverloop digitale contractering generalistische 
basis en specialistische ggz

Tijdstip Activiteit Kanaal 
Augustus/september 
2017

Start digitale contractering Uitvraag en contrac
teermodule Vecozo

1 november Einddatum contractering Uitvraag en contrac
teermodule Vecozo

Half november 2017 Publicatie contractpartijen 2018 Website VGZ

1 januari 2018 Start overeenkomst 2018 Website VGZ

Bereikbaarheid 
Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid of proces, kunt u met ons 
contact opnemen via:
• voor digitaal gecontracteerden via het zorgaanbiedersloket:  

040-297 5040 of via het digitale contact formulier. Dit is te vinden  
via de button “contact” op onze website.  
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders 

• in overige gevallen: zorginkoopcuratieveggz@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 zorginkoopbeleid, 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.
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Beleidswijziging, en dan?
Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens 
het contracteerproces, dan informeren wij u 
hierover via www.cooperatievgz.nl.

Algemene Voorwaarden 
Zorginkoop
Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een con
tractuele relatie aangaan, gelden de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Ze vormen een 
onmisbaar element in ons streven om samen 
met alle partijen in de zorg goede, betaalbare en 
toekomstbestendige zorg te organiseren. 
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Op zoek naar 
ideeën van  
verzekerden, 
zorgaanbieders 
en patiënten
organisaties

4. Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet 
alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid, 
maar ook voor klantbeleving. Wij vinden het 
belangrijk om de ideeën, standpunten en 
ervaring van zorgaanbieders en onze  
verzekerden mee te nemen in ons zorg
inkoop beleid. 
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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 
normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken 
zorgaanbieders aan tegen de zorg die ze leve
ren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze 
verzekerden. Wij krijgen kennis van en inzicht 
in klant beleving uit bestaande informatiebron
nen en door aanvullend onderzoek. Zo maken 
we gebruik van markt en evaluatieonderzoek, 
patiënt waarderingen op Zorgkaart Nederland 
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we 
krijgen via onze afdelingen Klachtenmanage
ment en Zorgadvies & Bemiddeling. Wij gebrui
ken deze informatie tevens tijdens het inkoop
proces en gaan hierover graag met u in overleg.

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. Dit is betere 
zorg tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd 
samen met zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en ver
zekerden hebben zelf vaak goede ideeën over 
wat er anders of beter kan. Die ideeën halen 
we op via cocreatiesessies, in onze inkoop
gesprekken en een apart VGZ-Zinnige Zorg Loket 
voor het aandragen van Good Practices, ofwel 
zinnige zorg: https://www.cooperatievgz.nl/
zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket.

Ledenraad
Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd advies geeft op gebie
den die voor verzekerden van belang zijn zoals 
zorg, gezondheid, klantwaardering en andere 
maatschappelijke onderwerpen. De ledenraad 
bestaat uit afgevaardigden van de leden van 
Coöperatie VGZ en moet goedkering geven aan 
voorstellen over bijvoorbeeld fusies, statuten
wijzigingen, de vaststelling van de jaarrekening 
en de benoeming van leden van de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen. Perso
nen die een verzekeringsovereenkomst sluiten 
met één van de zorgverzekeraars van Coöperatie 
VGZ zijn daarmee automatisch lid van de coöpe
ratie. 

D0074-201709
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http://www.zorgkaartnederland.nl
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket
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