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Dit document is een aanvulling op het document 
“Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018”, zoals gepu-
bliceerd op 31 maart 2017 en vormt daarmee 
samen het volledige inkoopbeleid Multidiscipli-
naire zorg voor 2018 en 2019.
Na een korte beschrijving van de belangrijkste 
wijzigingen in ons inkoopbeleid, geven we in dit 
document duidelijkheid over onze inkoopspeci-
ficaties, de wijze van bekostiging, de randvoor-
waarden en inkoopvoorwaarden. 

Samen met zorggroepen heeft Coöperatie VGZ 
in de achterliggende tien jaar veel energie, ken-
nis en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
eerstelijns ketenprogramma’s voor chronische 
patiënten. Wij deden en doen dat vanuit de over-
tuiging dat bindende samenwerkingsafspraken 
tussen betrokken zorgaanbieders op basis van 
geprotocolleerde zorgprogramma’s, leiden tot 
betere zorg. Wij willen samen met u de patiënt-
zorg op een hoger plan brengen en een bijdrage  
leveren aan de betaalbaarheid van ons zorgstelsel 
en we doen dat vanuit de overtuiging dat kwali-
teit en kostenbeheersing elkaar kunnen verster-
ken. Daarom zetten wij in op zinnige zorg: betere 
zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten – mede 
dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. 

Na tien jaar kunnen wij tevreden zijn met wat 
wij hebben bereikt. Maar om succes te kunnen 
continuëren is op gezette tijden ook een kriti-
sche beschouwing nodig. Dat hebben wij het 
afgelopen jaar gedaan en daarbij hebben we ook 
enkele verbeterpunten vastgesteld, die wij de 
komende jaren samen met u willen oppakken.   

VGZ kiest voor voortzetting van het contracte-
ren van goede en persoonsgerichte zorg in de 
eerste lijn via ketenprogramma’s. Wel zien wij 
mogelijkheden voor verbetering en verandering 
van deze aanpak, om ruimte te scheppen voor 
nieuwe ontwikkelingen en andere accenten. 
Zo zien wij mogelijkheden voor standaardisatie 
en uniformering van de veelheid aan ketenpro-
gramma’s en onderliggende afspraken. Dat leidt 
tot minder variatiebreedte in de programma’s, 
waardoor beoordeling van toetsingskaders en 
effecten voor alle betrokkenen eenvoudiger en 
transparanter wordt. Gegeven de verdere ont-
wikkeling van landelijke richtlijnen en standaar-
den, die aan de basis liggen voor deze program-
ma’s, moet dat mogelijk zijn. 

De genoemde uitgangspunten leiden tot ver-
schillende, in dit inkoopkader uitgewerkte, maat-

regelen: de standaardisatie van de reguliere 
zorgketens, de samenvoeging van zorgketens 
voor patiënten met meerdere aandoeningen, 
een andere opzet van de inkoop van de zorgke-
ten VVR en aandacht/aanpassing van overhead-
kosten gerelateerd aan de hoogte van de zorg-
kosten. 
Tegelijkertijd hebben wij oog voor regionale 
omstandigheden en ambities. Buiten de regu-
liere zorgketens kunnen zorggroepen in overleg 
met ons specifieke zorgonderdelen en/of knel-
punten aanpakken. Daarvoor zijn geoormerkte 
financiële middelen beschikbaar. Wij stellen daar 
wel voorwaarden aan: een positieve business 
case die leidt tot het oplossen van een specifiek 
regionaal knelpunt moet de basis vormen van 
regionale afspraken. 

Wij kijken er naar uit om met u goede afspraken 
te maken op basis van dit inkoopkader. Voor het 
stellen van vragen of overleg kunt u terecht bij 
uw regionale inkoper. 

Annemieke van Hees
Manager Integrale Zorg
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Samen werken aan zinnige ketenzorg



1. Belangrijkste 
wijzigingen inkoopbeleid 
multidisciplinaire zorg

In dit hoofdstuk schetsen wij de belangrijkste wijzigingen in 
ons inkoopbeleid ten opzichte van ons beleid voor de jaren 
2016 en 2017. Voor een beschrijving op hoofdlijnen, inclusief 
de achtergronden verwijzen wij u naar het document 
“Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018”, te vinden op onze 
website: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
kaders-voor-zorginkoopbeleid-2018

4 Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018 |  Inkoopbeleid

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/kaders-voor-zorginkoopbeleid-2018
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/kaders-voor-zorginkoopbeleid-2018


Uniformering en standaardisering bestaande 
reguliere zorgketens
Bij de zorgketens Diabetes Mellitus type II (DMII), 
Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD, 
chronische luchtwegaandoeningen), hart- en 
vaatziekten (HVZ) en Verhoogd Vasculair Risico 
(VVR), die al enige tijd doorontwikkeld zijn, stan-
daardiseren wij de inhoud en de daarbij beho-
rende prijs. Het eerstelijns labonderzoek maakt 
bijvoorbeeld geen onderdeel meer uit van de 
zorgketens. Ondanks dat de zorgketens gestan-
daardiseerd worden, blijft nadrukkelijk de ruimte 
bestaan om de behandeling van individuele 
patiënten aan te passen aan de zorginhoudelijke 
behoefte. Het ziektebeeld en eigen regie van de 
patiënt speelt bij het bepalen van de zorginhou-
delijke behoefte een belangrijke rol.

Patiënten in meerdere ketens
Uit onze evaluatie van zorgketens is gebleken 
dat er een grote groep patiënten is die is geïn-
cludeerd in meerdere ketens. Qua organisatie en 
financiering is dat niet ideaal. Vanaf 2018 gaan 
wij uit van een meer integrale benadering van 
patiënt en financiering en introduceren we naast 
de zorgketens DMII, COPD, HVZ en VVR de com-
binatieketens DMII/COPD, COPD/HVZ en COPD/
VVR. In hoofdstuk 2 treft u hiervan de concreti-
sering aan. 

Niet-reguliere zorgketens
Omdat de niet-reguliere ketens zoals astma, 
GGZ en integrale ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen niet met alle zorggroepen worden afge-
sproken, zijn zij niet in dit overzicht opgenomen. 
Indien u deze ketens reeds uitvoert of plannen 
daartoe heeft, zal dat met u worden besproken 
in het inkoopgesprek. 

Aanpassing inkoop VVR 2018
In ons Inkoopplan Huisartsenzorg 2018 hebben 
wij ons beleidsvoornemen gepubliceerd om per 
2018 te stoppen met de inkoop van de keten 
VVR in de huidige vorm. 

Over dit beleidsvoornemen zijn wij met zorg-
groepen en InEen in gesprek gegaan. Dit heeft 
tot een aantal inhoudelijke en financiële aanpas-
singen geleid.  Wij hebben hierover de volgende 
afspraken gemaakt:
•  vanaf 2018 worden alleen patiënten geïnclu-

deerd die medicatie gebruiken, zoals geïndi-
ceerd volgens de multidisciplinaire richtlijn 
cardiovasculair risicomanagement;

•  InEen en zorggroepen zetten zich in om 
ongewenste praktijkvariatie te verminderen. 
Het gaat daarbij om zowel de praktijkvariatie 
binnen zorggroepen als tussen zorggroepen;

•  deze beide maatregelen dragen bij aan de 
verlaging van het inclusiepercentage in de 
keten VVR; 

•  de ondersteuningsmogelijkheden van 
ehealth worden onderzocht om de VVR-zorg 
doelmatiger te organiseren;

•  met zorggroepen worden inhoudelijke 
afspraken gemaakt over het doelmatig voor-
schrijven van medicatie voor hart- en vaat-
ziekten. Onder andere wordt gekeken naar 
de PCSK9-remmers. Hierover worden ook 
afspraken gemaakt met ziekenhuizen;

•  InEen komt vóór 1 april 2018 met een voor-
stel voor differentiatie van patiëntengroepen 
op basis van de nieuwe zorgstandaard voor 
multidisciplinair cardiovasculair risicoma-
nagement (mits deze op tijd gereed is). Dit 
betekent dat de voorwaarden voor 2019 
(kunnen) wijzigen;

•  InEen onderzoekt samen met VGZ wanneer 
programmatische (multidisciplinaire) keten-
zorg noodzakelijk, doelmatig en effectief is 
op basis van eenduidig toetsbare criteria. 

De inkoopvoorwaarden staan vermeld in de 
hoofdstukken 2 en 4.

Beloning op basis van resultaatsafspraken
De beloning op basis van resultaatsgerichte 
afspraken wordt aangepast. In plaats van belo-
nen op basis van een landelijke indicatorenset, 
gaan wij samen met u op zoek naar concrete 
plannen om regionale knelpunten aan te pakken. 
Om de uitvoering van deze plannen zo eenvou-
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dig mogelijk te maken, bieden wij u een menu-
kaart van mogelijke initiatieven aan, waaruit wij 
gezamenlijk kunnen kiezen.

Inkoop overige producten
De afgelopen jaren hebben wij buiten de regu-
liere ketenzorg, zorggroepen aangemoedigd 
om ook onderwerpen uit aanpalende zorgge-
bieden op te pakken (“brede rol”). Die rol willen 
we verder stimuleren, waarbij wij een duidelijke 
vertaling maken naar zinnige zorg. Dergelijke 
projecten en innovaties financieren wij op basis 
van een positieve business case die voldoet aan 
de criteria van zinnige zorg. Dat betekent onder 
meer dat het project na maximaal twee jaar door 
ons samen met u wordt geëvalueerd. Op basis 
van deze evaluatie besluiten wij of het project in 
aanmerking komt voor reguliere financiering en 
model kan staan voor soortgelijke projecten in 
het land. 

Overhead
Wij vinden dat er een redelijke verhouding moet 
zijn tussen de zorg- en overheadkosten van de 
zorgproducten geleverd door zorggroepen. Ons 
uitgangspunt is een verhouding van maximaal 
20% overhead ten opzichte van 80% zorgkos-
ten. Daarnaast zullen wij kritisch kijken naar de 
hoogte van de overhead. 

Vergoeding van ketenzorg zonder overeen-
komst
Op basis van een uitspraak van het College van 
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) ontwikkelt 
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor 2018 
tarieven voor de reguliere basisketens, zodat 
deze ook zonder overeenkomst met de zorg-
verzekeraar geleverd en gedeclareerd kunnen 
worden. Wanneer u ervoor kiest om geen over-
eenkomst met ons te sluiten, dan geldt dat voor 
alle reguliere zorgketens. Het is niet mogelijk 
om voor een zorgketen wel een overeenkomst 
te sluiten en voor een andere zorgketen niet. 
Indien u met ons naast de reguliere zorgketens 
aanvullende afspraken wilt maken, zoals bijvoor-
beeld over de beloning op basis van resultaats-
afspraken en overige ketens, dan blijft hiervoor 
een overeenkomst nodig.  

Landelijk Traject Organisatie en Infrastruc-
tuur (O&I)
In april jl. hebben partijen (VWS, Ineen, LHV,  
Patiëntenfederatie en ZN) landelijk hun goed-
keuring gegeven aan de resultaten van het 
traject Organisatie & Infrastructuur eerste lijn 
(O&I). De NZa moet de implementatie mogelijk 
maken door publicatie van beleidsregels, waar-
bij zorg- en overheadkosten voor ketens worden 
gesplitst. De publicatie van de beleidsregels 
staat gepland op 1 juli 2017. Landelijke partijen 
zijn ook overeen gekomen dat voor de komende 

twee jaar (2018 en 2019) betaling op basis van 
de huidige beleidsregels mogelijk is (dus met 
een DBC-prijs, bestaande uit zorg- én over-
headkosten). Om met elkaar het goede besluit 
te kunnen nemen hóe wij de bekostiging gaan 
vormgeven, is het noodzakelijk de inhoud van de 
beleidsregels te kennen. Dit inkoopbeleid geeft 
u de kaders wát wij gaan bekostigen indien wij 
tot een overeenkomst komen. 
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2. 
Inkoopspecificaties
Samen met u willen wij in alle regio’s 
georganiseerde eerstelijnszorg faciliteren, die 
daadwerkelijk een bijdrage levert aan zinnige 
zorg. Op basis van de in 2016 uitgevoerde 
analyse van ketenzorg, voeren wij in de 
inhoud en bekostiging van de reguliere 
ketens uniformering en standaardisering 
door. Tegelijkertijd blijft er ruimte voor 
initiatieven die tot zinnige zorg leiden. U leest 
daar meer over in hoofdstuk 3. 
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2.a. Inkoopspecificaties standaardketens (DMII, COPD, HVZ en combinatieketens DMII-COPD, COPD-HVZ en 
COPD-VVR)

Zorgketen DMII

NR. Onderwerp en toelichting
1 Grondslagen voor inkoopbeleid

Algemeen geldt de NHG-standaard als basis: 
NDF Zorgstandaard Diabetes 2015 inclusief het addendum ‘Geïndiceerde Preventie’ (2013). 
VGZ benchmark gegevens.
Als uitgangspunt voor de inkoop van ketenzorg kiezen wij voor het Chronic Care Model (Vrijhoef, 2008). 
In dit model staat de patiënt centraal in het voeren van regie over gezondheid. Daarnaast wordt toegewerkt naar het realiseren van betere zorguitkomsten door productieve interac-
ties tussen geïnformeerde en geactiveerde patiënten en voorbereide en proactieve teams van zorgverleners.

2 Doelgroep patiënten
Diabetespatiënten type II van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoeningsspeciefieke en generieke in- en exclusiecri-
teria. 
DM type I patiënten kunnen niet worden geïncludeerd in de keten. 
Inclusie is maximaal 4,5%. 
Zie ook: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf

tarief 2018/2019
3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg max. vergoeding (vast+variabel): € 227,50

Zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt, onderdelen:
- huisarts / POH-controle;
- M&I Diabetesbegeleiding;
- M&I instellen insuline;
- individueel Zorgplan;
- stoppen met roken;
- indirecte tijd.

Vaste vergoeding: € 216,67

variabele vergoeding: € 10,83
4 Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diabetes verpleegkundige

De diabetesverpleegkundige maakt deel uit van het multidisciplinaire team. Hij/ zij voldoet aan het beroepsdeelprofiel diabetesverpleegkundige.
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners medisch specialist
Meekijkconsult: de beschikbaarheid (telefonisch of email) van de medisch specialist. Deze optie is onderdeel van de DBC. 
De consulten van de kaderarts vallen niet onder de afspraken omtrent het meekijkconsult, dit betreft overhead.
Voorwaarden: zie Bijlage c.
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Zorgketen DMII

Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diëtetiek
Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH-S. Het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. Binnen de DBC is een bedrag opgenomen voor 
diëtetiek. Dit is een gemiddeld bedrag. Er zijn patiënten die geen diëtetiek nodig hebben. Voor patiënten waarvoor diëtetiek is geïndiceerd, is het de bedoeling dat op maat wordt 
bepaald hoeveel nodig is. Het gemiddelde per patiënt die diëtetiek in relatie tot Diabetes ontvangt waar VGZ vanuit gaat, is afhankelijk van hoe lang iemand Diabetes heeft en hoe 
ernstig (18-105 minuten). Daar zijn dus patiënten bij die slechts eenmalig een advies nodig hebben en patiënten die veelvuldig diëtetiek gebruiken. Er is geen maximum per patiënt, 
uiteraard dient sprake te zijn van medisch noodzakelijke zorg. 
Voor diëtetiek die geen relatie heeft met Diabetes, kan de diëtist buiten de DBC om maximaal 3 uur declareren vanuit de basisverzekering en wanneer van toepassing en beschik-
baar in de aanvullende verzekering als daarin diëtetiek zit. 
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners voetzorg
De pedicure dient geregistreerd te staan in het kwaliteitsregister van ProCert als medisch pedicure of pedicure met aantekening ‘voetverzorging bij diabetes’. 
De podotherapeut dient met status ‘geregistreerd’ ingeschreven te zijn in het kwaliteitsregister Paramedici, hierbij toewerkend naar status ‘kwaliteit-geregistreerd’.
Voor de inhoud van de diabetische voetzorg wordt de Zorgmodule Preventieve Diabetische Voetulcera 2014 gehanteerd. 
De inkoopspecificatie voetzorg is opgenomen in bijlage a.
Zorg in de keten: fundus
Fundusscreening is onderdeel van de zorgketen en vindt plaats binnen drie maanden na diagnose. Vervolg screening na maximaal twee maanden en tussentijds extra screening bij 
aanwezige risicofactoren. Volgens de NHG-standaard/zorgstandaard. 

Zorgketen COPD 

NR. Onderwerp en toelichting
1 Grondslagen voor inkoopbeleid

Algemeen geldt de NHG standaard als basis: 
Zorgstandaard COPD 2015
Als uitgangspunt voor de inkoop van ketenzorg kiezen wij voor het Chronic Care Model (Vrijhoef, 2008). 
In dit model staat de patiënt centraal in het voeren van regie over gezondheid. Daarnaast wordt toegewerkt naar het realiseren van betere zorguitkomsten door productieve interac-
ties tussen geïnformeerde en geactiveerde patiënten en voorbereide en proactieve teams van zorgverleners.

Specifieke aandachtspunten:
Scholing: Caspir cursus, Reducing Delay through EdUcation on eXacerbations (REDUX) scholing voor POH’ers;
Inhalatie instructie: VGZ wil stimuleren dat gebruik gemaakt wordt van “eenduidige inhalatie instructie” van Long Alliantie Nederland, zie ook www.inhalatorgebruik.nl;
Medicatie: volgen van het advies van de NHG richtlijn, met daarbij specifieke aandacht voor inhalatiecorticosteroïden.
Exacerbaties: bij elke exacerbatie is het van belang om te beoordelen of aanvullende patiënteninformatie en/of herziening van het individueel zorgplan noodzakelijk is.

2 Doelgroep patiënten
Alle (stabiele) COPD-patiënten, ongeacht ernst / mate van ziektelast, van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoening 
specifieke en generieke in- en exclusiecriteria.
Bij dubbeldiagnose COPD en Astma valt keuze op die ICPC code die het meest recht doet aan profiel van patiënt. Bij relevante rookhistorie (> 20 jaar rokend of > 15 pak -jaren) geldt 
ICPC R95 (COPD).
Inclusie is 1% à 1,5%. Met zorggroepen wordt een regionaal inclusiepercentage afgesproken, waarbij afspraken worden gemaakt over substitutie.
Zie ook: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf
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Zorgketen COPD 

tarief 2018/2019
3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg max. vergoeding (vast+variabel): € 149,86

Zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt:
- huisarts / POH-controle;
- voorlichting en educatie;
- medicamenteuze behandeling; 
- signaleren en behandelen exacerbaties;
- overleg met longarts;
- stoppen met roken;
- individueel Zorgplan;
- indirecte tijd.

Vaste vergoeding:
€ 142,72

variabele vergoeding: € 7,14
4 Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners: gespecialiseerde expertise

Van belang is dat expertise en kennis aanvullend op de gemiddelde huisarts en POH-er wordt geborgd.
Dit kan vanuit diverse functies worden ingevuld, zoals een kaderarts. 
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners medisch specialist
Meekijkconsult:  de beschikbaarheid van de medisch specialist (telefonisch of email) 
De consulten van de kaderarts vallen niet onder de afspraken omtrent het meekijkconsult, dit betreft overhead.
Voorwaarden: zie Bijlage c
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diëtetiek
Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH-S. Het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. Binnen de DBC is een bedrag opgenomen voor 
diëtetiek. Dit is een gemiddeld bedrag. Er zijn patiënten die geen diëtetiek nodig hebben. Voor patiënten waarvoor diëtetiek is geïndiceerd, is het de bedoeling dat op maat wordt 
bepaald hoeveel nodig is. Het gemiddelde per patiënt die diëtetiek in relatie tot COPD ontvangt waar VGZ vanuit gaat, is 180 minuten. Daar zijn dus patiënten bij die slechts eenma-
lig een advies nodig hebben en patiënten die veelvuldig diëtetiek gebruiken. Er is geen maximum per patiënt, uiteraard dient sprake te zijn van medisch noodzakelijke zorg. 
Voor diëtetiek die geen relatie heeft met COPD, kan de diëtist buiten de DBC om maximaal 3 uur declareren vanuit de basisverzekering en wanneer van toepassing en beschikbaar in 
de aanvullende verzekering als daarin diëtetiek zit. 

Zorg in de keten: spirometrie
Spirometrie:
- lichte ziektelast bij patiënten met klachten of die roken: eenmaal per 3 jaar;
- matige en ernstige ziektelast: jaarlijks; bij adequate omgang met de aandoening bij patiënt die gestopt is met roken en zonder relevante pulmonale co-morbiditeit zoals astma kan 
dit eenmaal per 3 jaar.
Volgens de NHG-standaard. 
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Zorgketen HVZ 

NR. Onderwerp en toelichting
1 Grondslagen voor inkoopbeleid

Algemeen geldt de NHG-standaard als basis:
- Zorgstandaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2013;
- NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2012);
-Zorgprofielen Vasculair risicomanagement Platform Vitale Vaten.
Als uitgangspunt voor de inkoop van ketenzorg kiezen wij voor het Chronic Care Model (Vrijhoef, 2008). 
In dit model staat de patiënt centraal in het voeren van regie over gezondheid. Daarnaast wordt toegewerkt naar het realiseren van betere zorguitkomsten door productieve interac-
ties tussen geïnformeerde en geactiveerde patiënten en voorbereide en proactieve teams van zorgverleners.

2 Doelgroep patiënten
Patiënten die een hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoening specifieke en generieke in- en exclusiecriteria.
HVZ: hoger inclusie % dan in 2017 is gerealiseerd is akkoord, mits deze groei voortvloeit uit substitutie afspraken met de tweede lijn.
Zie ook: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf

tarief 2018/2019
3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg max. vergoeding (vast+variabel): € 130,18

Zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt:
- huisarts / POH-controle;
- individueel Zorgplan;
- stoppen met roken;
- indirecte tijd.
Indien er sprake is van beweegadvies, dan adviseren wij om dit te verbinden met het lokale sportaanbod in de wijk.

Vaste vergoeding:

 

€ 123,98

variabele vergoeding: € 6,20

4 Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners: gespecialiseerde expertise

Van belang is dat expertise en kennis aanvullend op de gemiddelde huisarts en POH-er wordt geborgd.
Dit kan vanuit diverse functies worden ingevuld, zoals een kaderarts. 
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners medisch specialist

Meekijkconsult: de beschikbaarheid van de medisch specialist (telefonisch of email)  
De consulten van de kaderarts vallen niet onder de afspraken omtrent het meekijkconsult, dit betreft overhead.
Voorwaarden: zie Bijlage c

Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diëtetiek
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Zorgketen HVZ 

Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH-S. Het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. Binnen de DBC is een bedrag opgenomen voor 
diëtetiek. Dit is een gemiddeld bedrag. Er zijn patiënten die geen diëtetiek nodig hebben. Voor de patiënten waarvoor diëtetiek is geïndiceerd is het de bedoeling dat op maat wordt 
bepaald hoeveel nodig is. Het gemiddelde per patiënt die diëtetiek in relatie tot HVZ ontvangt waar VGZ vanuit gaat is 90 minuten. Daar zijn dus patiënten bij die slechts eenmalig 
een advies nodig hebben en patiënten die veelvuldig diëtetiek gebruiken. Er is geen maximum per patiënt, uiteraard dient sprake te zijn van medisch noodzakelijke zorg. 
Voor diëtetiek die geen relatie heeft met HVZ, kan de diëtist buiten de DBC om maximaal 3 uur declareren vanuit de basisverzekering en wanneer van toepassing en beschikbaar in 
de aanvullende verzekering als daarin diëtetiek zit. 

Zorg in de keten: ECG
Een ECG kan worden ingezet binnen de keten indien wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die staan opgenomen in bijlage e. Naast deze keten kan voor geïncludeerde patiënten 
geen M&I ECG worden gedeclareerd. 

Zorgketen VVR 

NR. Onderwerp en toelichting
1 Grondslagen voor inkoopbeleid

Algemeen geldt de NHG-standaard als basis:
- zorgstandaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2013;
- NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2012);
- zorgprofielen Vasculair risicomanagement Platform Vitale Vaten.
Als uitgangspunt voor de inkoop van ketenzorg kiezen wij voor het Chronic Care Model (Vrijhoef, 2008). 
In dit model staat de patiënt centraal in het voeren van regie over gezondheid. Daarnaast wordt toegewerkt naar het realiseren van betere zorguitkomsten door productieve interac-
ties tussen geïnformeerde en geactiveerde patiënten en voorbereide en proactieve teams van zorgverleners.

2 Doelgroep patiënten
Patiënten die zich melden met ongerustheid over het risico dat ze lopen en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoening specifieke en generieke in- en exclusiecriteria.
Zie ook: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf
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Zorgketen VVR 

tarief 2018/2019
3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg max. vergoeding (vast+variabel): € 91,05*

Zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt:
- huisarts / POH-controle;
- individueel Zorgplan;
- stoppen met roken;
- indirecte tijd.
Indien er sprake is van beweegadvies, dan adviseren wij om dit te verbinden met het lokale sportaanbod in de wijk.

Vaste vergoeding:
*maximaal tarief. Het te contracteren tarief is afhankelijk van de te maken doelmatigheidsafspraak (zie hoofdstuk 4).

 

€ 86,71*

variabele vergoeding: € 4,34*

4 Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners: gespecialiseerde expertise

Van belang is dat expertise en kennis aanvullend op de gemiddelde huisarts en POH-er wordt geborgd.
Dit kan vanuit diverse functies worden ingevuld, zoals een kaderarts. 
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners medisch specialist

Meekijkconsult: de beschikbaarheid van de medisch specialist (telefonisch of email).  
De consulten van de kaderarts vallen niet onder de afspraken omtrent het meekijkconsult, dit betreft overhead.
Voorwaarden: zie Bijlage c

Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diëtetiek
Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH-S. Het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. Binnen de DBC is een bedrag opgenomen voor 
diëtetiek. Dit is een gemiddeld bedrag. Er zijn patiënten die geen diëtetiek nodig hebben. Voor de patiënten waarvoor diëtetiek is geïndiceerd is het de bedoeling dat op maat wordt 
bepaald hoeveel nodig is. Het gemiddelde per patiënt die diëtetiek in relatie tot VVR ontvangt waar VGZ vanuit gaat is 90 minuten. Daar zijn dus patiënten bij die slechts eenmalig 
een advies nodig hebben en patiënten die veelvuldig diëtetiek gebruiken. Er is geen maximum per patiënt, uiteraard dient sprake te zijn van medisch noodzakelijke zorg. 
Voor diëtetiek die geen relatie heeft met VVR, kan de diëtist buiten de DBC om maximaal 3 uur declareren vanuit de basisverzekering en wanneer van toepassing en beschikbaar in 
de aanvullende verzekering als daarin diëtetiek zit. 
Zorg in de keten: ECG
Een ECG kan worden ingezet binnen de keten indien wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die staan opgenomen in bijlage e. Naast deze keten kan voor geïncludeerde patiënten 
geen M&I ECG worden gedeclareerd.
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Zorgketen DM/COPD 

NR. Onderwerp en toelichting
1 Grondslagen voor inkoopbeleid

Algemeen geldt de NHG-standaard als basis: 
DMII:
NDF Zorgstandaard Diabetes 2015 inclusief het addendum ‘Geïndiceerde Preventie’ (2013). 
COPD:
Zorgstandaard COPD 2015.
Als uitgangspunt voor de inkoop van ketenzorg kiezen wij voor het Chronic Care Model (Vrijhoef, 2008). 
In dit model staat de patiënt centraal in het voeren van regie over gezondheid. Daarnaast wordt toegewerkt naar het realiseren van betere zorguitkomsten door productieve interac-
ties tussen geïnformeerde en geactiveerde patiënten en voorbereide en proactieve teams van zorgverleners.

2 Doelgroep patiënten
DMII: 
Diabetespatiënten type II van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoeningsspeciefieke en generieke in- en exclusiecriteria. 
DM type I patiënten kunnen niet worden geïncludeerd in de keten.
COPD:
Alle (stabiele) COPD-patiënten, ongeacht ernst / mate van ziektelast, van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoening specifieke 
en generieke in- en exclusiecriteria.
Bij dubbeldiagnose COPD en Astma valt keuze op die ICPC-code die het meest recht doet aan profiel van patiënt. Bij relevante rookhistorie (> 20 jaar rokend of > 15 pak -jaren) geldt ICPC R95 
(COPD).
Maximum inclusiepercentage voor DMII is 4,5% inclusief combinatieketens. 
Zie ook: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf

tarief 2018/2019
3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg max. vergoeding (vast +variabel): € 302,44

Zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt, onderdelen:
- huisarts / POH-controle;
M&I Diabetesbegeleiding;
M&I instellen insuline;
- individueel Zorgplan;
- stoppen met roken;
- indirecte tijd;
- voorlichting en educatie: Gebruik van “eenduidige Inhalatie instructie” van Long Alliantie Nederland;
- medicamenteuze behandeling: voorschrijven van medicatie conform de  richtlijnen, onder meer inzet ICS bij COPD en preferentiebeleid op longmedicatie;
- signaleren en behandelen exacerbaties;
- overleg met longarts.

Vaste vergoeding:
€ 288,04

Variabele vergoeding: € 14,40
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Zorgketen DM/COPD 

4 Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners: gespecialiseerde expertise

Van belang is dat expertise en kennis aanvullend op de gemiddelde huisarts en POH-er wordt geborgd.
Dit kan vanuit diverse functies worden ingevuld, zoals een kaderarts of een gespecialiseerd (diabetes-) verpleegkundige. 
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners medisch specialist

Meekijkconsult: de beschikbaarheid van de medisch specialist (telefonisch of email).  
De consulten van de kaderarts vallen niet onder de afspraken omtrent het meekijkconsult, dit betreft overhead.
Voorwaarden: zie Bijlage c

Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diëtetiek
Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH-S. Het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. Binnen de DBC is een bedrag opgenomen voor 
diëtetiek. Dit is een gemiddeld bedrag. Er zijn patiënten die geen diëtetiek nodig hebben. Voor de patiënten waarvoor diëtetiek is geïndiceerd is het de bedoeling dat op maat wordt 
bepaald hoeveel nodig is. Het gemiddelde per patiënt die diëtetiek in relatie tot DiabetesII/COPD ontvangt waar VGZ vanuit gaat is afhankelijk van hoe lang iemand DiabetesII/COPD 
heeft en hoe ernstig (18-105 minuten). Daar zijn dus patiënten bij die slechts eenmalig een advies nodig hebben en patiënten die veelvuldig diëtetiek gebruiken. Er is geen maximum 
per patiënt, uiteraard dient sprake te zijn van medisch noodzakelijke zorg. 
Voor diëtetiek die geen relatie heeft met DiabetesII/COPD, kan de diëtist buiten de DBC om maximaal 3 uur declareren vanuit de basisverzekering en wanneer van toepassing en 
beschikbaar in de aanvullende verzekering als daarin diëtetiek zit.
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners voetzorg
De pedicure dient geregistreerd te staan in het kwaliteitsregister van ProCert als medisch pedicure of pedicure met aantekening ‘voetverzorging bij diabetes’. 
De podotherapeut dient met status, ‘geregistreerd’ ingeschreven te zijn in het kwaliteitsregister Paramedici, hierbij toewerkend naar status ‘kwaliteit-geregistreerd’.
Voor de inhoud van de diabetische voetzorg wordt de Zorgmodule Preventieve Diabetische Voetulcera 2014 gehanteerd. 
De inkoopspecificatie voetzorg is opgenomen in bijlage a.

Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diagnostiek
Fundusscreening is onderdeel van de zorgketen en vindt plaats binnen drie maanden na diagnose. Vervolg-screening na maximaal twee maanden en tussentijds extra screening bij 
aanwezige risicofactoren. Volgens de NHG-standaard/zorgstandaard.
De specifieke zorg ‘overige ketenpartners’ voor COPD kan worden ingezet voor diagnostiek: 
Spirometrie: 
- lichte ziektelast bij patiënten met klachten of die roken: eenmaal per 3 jaar.
- matige en ernstige ziektelast: jaarlijks; bij adequate omgang met de aandoening bij patiënt die gestopt is met roken en zonder relevante pulmonale co-morbiditeit zoals astma kan 
dit eenmaal per 3 jaar.
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Zorgketen COPD/HVZ 

NR. Onderwerp en toelichting
1 Grondslagen voor inkoopbeleid

Algemeen geldt de NHG-standaard als basis.
COPD:
Zorgstandaard COPD 2015, wijzigingen:
- Bepaling luchtwegobstructie aangepast;
- aanscherping van de inclusiecriteria voor wat betreft de diagnosestelling;
- de jaarlijkse spirometrie is niet meer van toepassing voor alle groepen.
HVZ: 
- Zorgstandaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2013;
- NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2012);
- Zorgprofielen Vasculair risicomanagement Platform Vitale Vaten.
Als uitgangspunt voor de inkoop van ketenzorg kiezen wij voor het Chronic Care Model (Vrijhoef, 2008). 
In dit model staat de patiënt centraal in het voeren van regie over gezondheid. Daarnaast wordt toegewerkt naar het realiseren van betere zorguitkomsten door productieve interac-
ties tussen geïnformeerde en geactiveerde patiënten en voorbereide en proactieve teams van zorgverleners.

2 Doelgroep patiënten
COPD:
Alle (stabiele) COPD patiënten, ongeacht ernst / mate van ziektelast, van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoening 
specifieke en generieke in- en exclusiecriteria.
Bij dubbeldiagnose COPD en Astma valt keuze op die ICPC-code die het meest recht doet aan profiel van patiënt. Bij relevante rookhistorie (> 20 jaar rokend of > 15 pak -jaren) geldt 
ICPC R95 (COPD).
HVZ:
Patiënten die een hart- of vaatziekte hebben doorgemaakt en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoening specifieke en generieke in- en exclusiecriteria.
HVZ: hoger inclusie % dan in 2017 is gerealiseerd is akkoord, mits deze groei voortvloeit uit substitutie-afspraken met de tweede lijn.
Maximum inclusiepercentage voor COPD is 1 á 1,5% inclusief combinatieketens.
Zie ook: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf
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Zorgketen COPD/HVZ 

tarief 2018/2019
3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg max. vergoeding (vast + variabel): € 214,95

Zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt:
- huisarts / POH-controle;
- voorlichting en educatie: Gebruik van “eenduidige Inhalatie instructie” van Long Alliantie Nederland;
- medicamenteuze behandeling: voorschrijven van medicatie conform de richtlijnen, onder meer inzet ICS bij COPD en preferentiebeleid op longmedicatie;
- signaleren en behandelen exacerbaties;
- overleg met longarts;
- individueel Zorgplan;
- stoppen met roken;
- indirecte tijd.
Indien er sprake is van beweegadvies, dan adviseren wij om dit te verbinden met het lokale sportaanbod in de wijk.

Vaste vergoeding: € 204,71
Variabele vergoeding: € 10,24

4 Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners 
Van belang is dat expertise en kennis aanvullend op de gemiddelde huisarts en POH-er wordt geborgd.
Dit kan vanuit diverse functies worden ingevuld, zoals een kaderarts.
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners medisch specialist

Meekijkconsult: de beschikbaarheid van de medisch specialist (telefonisch of email).  
De consulten van de kaderarts vallen niet onder de afspraken omtrent het meekijkconsult, dit betreft overhead.
Voorwaarden: zie Bijlage c

Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diëtetiek
Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH-S. Het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. Binnen de DBC is een bedrag opgenomen voor 
diëtetiek. Dit is een gemiddeld bedrag. Er zijn patiënten die geen diëtetiek nodig hebben. Voor de patiënten waarvoor diëtetiek is geïndiceerd is het de bedoeling dat op maat wordt 
bepaald hoeveel nodig is. Het gemiddelde per patiënt die diëtetiek in relatie tot COPD/HVZ ontvangt waar VGZ vanuit gaat is 180 minuten. Daar zijn dus patiënten bij die slechts een-
malig een advies nodig hebben en patiënten die veelvuldig diëtetiek gebruiken. Er is geen maximum per patiënt, uiteraard dient sprake te zijn van medisch noodzakelijke zorg. 
Voor diëtetiek die geen relatie heeft met COPD/HVZ, kan de diëtist buiten de DBC om maximaal 3 uur declareren vanuit de basisverzekering en wanneer van toepassing en beschik-
baar in de aanvullende verzekering als daarin diëtetiek zit. 
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diagnostiek
De specifieke zorg ‘overige ketenpartners’ voor COPD kan worden ingezet voor diagnostiek: 
Spirometrie: 
- lichte ziektelast bij patiënten met klachten of die roken: eenmaal per 3 jaar;
- matige en ernstige ziektelast: jaarlijks; bij adequate omgang met de aandoening bij patiënt die gestopt is met roken en zonder relevante pulmonale co-morbiditeit zoals astma kan 
dit eenmaal per 3 jaar.
Een ECG kan worden ingezet binnen de keten indien wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die staan opgenomen in bijlage e. Naast deze keten kan voor geïncludeerde patiënten 
geen M&I ECG worden gedeclareerd.
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Zorgketen COPD/VVR 

NR. Onderwerp en toelichting
1 Grondslagen voor inkoopbeleid

Algemeen geldt de NHG-standaard als basis
COPD: 
Zorgstandaard COPD 2015, wijzigingen:
- bepaling luchtwegobstructie aangepast;
- aanscherping van de inclusiecriteria voor wat betreft de diagnosestelling;
- de jaarlijkse spirometrie is niet meer van toepassing voor alle groepen.
VVR:
- zorgstandaard Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 2013;
- NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (2012);
- zorgprofielen Vasculair risicomanagement Platform Vitale Vaten.
Als uitgangspunt voor de inkoop van ketenzorg kiezen wij voor het Chronic Care Model (Vrijhoef, 2008). 
In dit model staat de patiënt centraal in het voeren van regie over gezondheid. Daarnaast wordt toegewerkt naar het realiseren van betere zorguitkomsten door productieve interac-
ties tussen geïnformeerde en geactiveerde patiënten en voorbereide en proactieve teams van zorgverleners.

2 Doelgroep patiënten
COPD:
Alle (stabiele) COPD-patiënten, ongeacht ernst / mate van ziektelast, van wie de huisarts de hoofdbehandelaar is en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoening 
specifieke en generieke in- en exclusiecriteria.
Bij dubbeldiagnose COPD en Astma valt de keuze op die ICPC-code die het meest recht doet aan profiel van patiënt. Bij relevante rookhistorie (> 20 jaar rokend of > 15 pak -jaren) 
geldt ICPC R95 (COPD).
VVR: Patiënten die zich melden met ongerustheid over het risico dat ze lopen en waarbij voldaan wordt aan de landelijk afgesproken aandoening specifieke en generieke in- en ex-
clusiecriteria.
Maximum inclusiepercentage voor COPD is 1 á 1,5% inclusief combinatieketens.
Zie ook: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf
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Zorgketen COPD/VVR 

tarief 2018/2019
3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg max. vergoeding (vast + variabel): € 195,37

Zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt:
- huisarts / POH controle;
- voorlichting en educatie: Gebruik van “eenduidige Inhalatie instructie” van Long Alliantie Nederland;
- medicamenteuze behandeling: voorschrijven van medicatie conform de richtlijnen, onder meer inzet ICS bij COPD en preferentiebeleid op longmedicatie;
- signaleren en behandelen exacerbaties;
- overleg met longarts;
- individueel Zorgplan;
- stoppen met roken;
- indirecte tijd.
Indien er sprake is van beweegadvies, dan adviseren wij om dit te verbinden met het lokale sportaanbod in de wijk.

Vaste vergoeding:
€ 186,07

Variabele vergoeding: € 9,30

4 Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners 

Van belang is dat expertise en kennis aanvullend op de gemiddelde huisarts en POH-er wordt geborgd.
Dit kan vanuit diverse functies worden ingevuld, zoals een kaderarts.
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners medisch specialist
Meekijkconsult: de beschikbaarheid van de medisch specialist (telefonisch of email)  
De consulten van de kaderarts vallen niet onder de afspraken omtrent het meekijkconsult, dit betreft overhead.
Voorwaarden: zie Bijlage c
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diëtetiek
Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH-S. Het gespecialiseerde voedingsadvies wordt gegeven door een diëtist. Binnen de DBC is een bedrag opgenomen voor 
diëtetiek. Dit is een gemiddeld bedrag. Er zijn patiënten die geen diëtetiek nodig hebben. Voor de patiënten waarvoor diëtetiek is geïndiceerd is het de bedoeling dat op maat wordt 
bepaald hoeveel nodig is. Het gemiddelde per patiënt die diëtetiek in relatie tot COPD/VVR ontvangt waar VGZ vanuit gaat is 180 minuten. Daar zijn dus patiënten bij die slechts 
eenmalig een advies nodig hebben en patiënten die veelvuldig diëtetiek gebruiken. Er is geen maximum per patiënt, uiteraard dient sprake te zijn van medisch noodzakelijke zorg. 
Voor diëtetiek die geen relatie heeft met COPD/VVR, kan de diëtist buiten de DBC om maximaal 3 uur declareren vanuit de basisverzekering en wanneer van toepassing en beschik-
baar in de aanvullende verzekering als daarin diëtetiek zit. 
Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners diagnostiek
De specifieke zorg ‘overige ketenpartners’ voor COPD kan worden ingezet voor diagnostiek: 
Spirometrie: 
- lichte ziektelast bij patiënten met klachten of die roken: eenmaal per 3 jaar;
- matige en ernstige ziektelast: jaarlijks; bij adequate omgang met de aandoening bij patiënt die gestopt is met roken en zonder relevante pulmonale co-morbiditeit zoals astma kan 
dit eenmaal per 3 jaar.
Een ECG kan worden ingezet binnen de keten indien wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die staan opgenomen in bijlage e. Naast deze keten kan geen M&I ECG worden gedeclareerd.
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Aandachtspunt |Aanscherping in- 
en exclusie criteria 

VGZ vindt het belangrijk om te blijven sturen op 
in- en exclusie, omdat we er zo voor kunnen zor-
gen, dat alleen die patiënten in de keten worden 
geïncludeerd waarvoor een multidisciplinaire 
programmatische aanpak noodzakelijk is. Naast 
inhoudelijke criteria spelen ook doelmatigheids-
afwegingen een rol. 
ZN en InEen hebben landelijke in- en exclusiecri-
teria opgesteld. Er zijn aandoenings-specifieke 
criteria en generieke exclusiecriteria die voor 
iedere keten gelden. https://ineen.nl/wp-con-
tent/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclu-
sie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.
pdf
Patiënten die geen ketenzorg ontvangen, kun-
nen de noodzakelijke behandeling en/of begelei-
ding vanuit reguliere prestaties van huisartsen-
zorg of andere aanbieders krijgen. 
Alle afgesproken criteria zijn belangrijk. Het is 
een combinatie van aandoeningsspecifieke, 
generieke in- en exclusiecriteria,  hoofdbehan-
delaarschap en noodzaak voor multidisciplinaire 
programmatisch ketenzorg, die gezamenlijk de 
in- of exclusie bepalen.

Aandachtspunt | Zelfzorg 
Ondersteund (ZO!) 

Ook in de komende jaren zet VGZ in op het 
stimuleren van zelfmanagement bij chronisch 
zieken. In de afgelopen twee jaar lag het accent 
- conform landelijk beleid van zorgverzekeraars 
en zorggroepen in Nederland - op de uitvoering 
van een zelfscan en het opstellen van een plan 
van aanpak. Met de zelfscan heeft u de actuele 
fase van zelfmanagement vastgesteld binnen uw 
regio. In het bedrijfsplan wordt beschreven welk 
beleid op het gebied van zelfmanagement u 
voert en of een plan van aanpak opgesteld is en 
tussenevaluaties zijn ingepland. In 2018 en 2019 
ligt het accent op de uitvoering van het plan van 
aanpak dat u heeft opgesteld. 

Voor financiering van de implementatie van 
zelfmanagement kunt u op basis van de zoge-
naamde “Scan & Plan” een Kom-verder-aanvraag 
indienen bij ZO! (zie voor een uitgebreide toe-
lichting www.zelfzorgondersteund.nl). 
Als dit niet toereikend is, kunt u financiering aan-
vragen op basis van een positieve business case 
die voldoet aan de criteria van zinnige zorg en 
waarin onze verzekerden aantoonbaar worden 
geholpen met zelfmanagement. Als u hiervoor in 
aanmerking wilt komen kunt u contact opnemen 
met de zorginkoper in uw regio.
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2.b. Inkoop overige producten 

2.b.1. Astma ketenzorg

In 2018 koopt VGZ de zorg voor astma in een 
keten in onder strikte in- en exclusie voorwaar-
den. Als u met Astma ketenzorg wilt starten, 
kunt u hiervoor bij de zorginkoper een verzoek 
indienen dat u onderbouwt met een positieve 
business case, die is gebaseerd op transmurale 
afspraken met het ziekenhuis en een concept 
zorgprogramma. Wij beoordelen dan uw aan-
vraag. Ook zullen er evaluatiemomenten worden 
afgesproken. Ook bij zorggroepen waar astma 
ketenzorg reeds wordt ingekocht, zal jaarlijks 
een evaluatie plaatsvinden om te beoordelen of 
deze afspraak wordt voortgezet.

2.b.2. Integrale ketenzorg voor 
kwetsbare ouderen

Vanaf 2018 gaan wij op beperkte schaal star-
ten met de uitrol van integrale ketenzorg voor 
kwetsbare ouderen. We doen dit met zorggroe-
pen die de afgelopen jaren hebben aangetoond 
al succesvol te zijn met de uitvoering van inte-
grale ketenzorg voor kwetsbare ouderen. 
Met zorggroepen die geïnteresseerd zijn in de 
contractering van integrale ketenzorg voor 
kwetsbare ouderen gaan wij in gesprek, waarbij 
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we vooral willen weten wat de bereikte resulta-
ten van de zorggroep zijn op het vlak van zorg 
voor kwetsbare ouderen. Uw aanvraag beoorde-
len wij op basis van het VGZ-beleid ouderenzorg 
2018 (zie bijlage d).

2.b.3 Opstap naar integrale 
ketenzorg voor kwetsbare ouderen

Met zorggroepen die nog niet in de fase verke-
ren dat contractering van integrale ketenzorg 
voor kwetsbare ouderen tot de mogelijkheden 
behoort, maar hier wel naar toe willen groeien, 
kunnen we afspraken maken over een ontwik-
kelingstraject ter voorbereiding op de contrac-
tering van integrale ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen. 
 
Bekostiging van de zorg vindt plaats op basis 
van de reguliere prestaties (inschrijftarief, con-
sulten). De indirecte zorgverlening vindt plaats 
op basis van de prestatie Zorg voor Kwetsbare 
Ouderen, die we met de zorggroep overeen 
komen. Bekostiging van de implementatie van 

het zorgprogramma en ondersteuning van deel-
nemende huisartsen vindt plaats in de vorm van 
een koptarief (S3-prestatie). Dit tarief kan gede-
clareerd worden door de zorggroep per kwets-
bare oudere. Zie voor de inhoudelijke uitgangs-
punten bijlage d.

2.b.4. Basis GGZ 

De huisartspraktijk draagt zorg voor het doorver-
wijzen van de cliënt naar het juiste echelon van 
geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ, Gene-
ralistische Basis-GGZ [GBGGZ] of Specialistische 
GGZ [SGGZ]). Om passende zorg te realiseren 
(matched care) en meer te objectiveren, zien 
wij een toegevoegde waarde in een optimaal 
functionerend triagesysteem bij de huisartsen-
zorg. Daarbij vinden wij regionaal draagvlak bij 
de keuze voor een instrument van essentieel 
belang. Alleen door samenwerking is het moge-
lijk om de kwaliteit van zorg te optimaliseren en 
te borgen, maar zeer zeker ook de link te besten-
digen tussen het sociale domein en het zorgdo-
mein.

Wij vinden het van belang om de kwaliteit van 
zorg voor de cliënten inzichtelijk te maken. Dit 
betreft ook de ervaren kwaliteit van zorg door, 
en tevredenheid van de verzekerden. De inzet 
van ervaringsdeskundigen en cliëntenraden/ 
familieraden wordt door ons als erg waarde-
vol gezien. Evenals de inzet van Consultatie, 
E-health en Triage, voor zorgvraag gerichte en 
op maat te leveren zorg aan onze verzekerden. 
De zorggroep heeft volgens ons een belangrijke 
rol om dit voor de aangesloten huisartsen naad-
loos te organiseren. 

Evaluatie keten-ggz
Bij zeven zorggroepen is een integrale zorgke-
ten ggz ingekocht. Wij evalueren deze pilots in 
2017 op inhoud, kwaliteit en kosteneffectiviteit. 
Omdat wij u tijdig duidelijkheid willen geven 
over 2018, hebben wij besloten de pilots in ieder 
geval tot 31 december 2018 te laten doorlopen. 
Voor 2019 nemen wij een besluit op basis van de 
evaluatie.  
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De zorg wordt in de regio geleverd. Daar liggen 
ook kansen en uitdagingen voor verbetering. 
Onze aanpak is erop gericht om u uit te dagen 
om regionale knelpunten te benoemen en daar-
mee aan de slag te gaan. Ervaring en spiegelin-
formatie vormen daarbij een belangrijk uitgangs-
punt. 
Niet alle knelpunten en ambities kunnen in de 
komende contractperiode worden aangepakt. 
Het is zaak om onderwerpen te kiezen waar 
regionaal draagvlak voor is, die bijdragen aan 
zinnige zorg en die bovendien haalbaar zijn. Om 
de tijdsinvestering beperkt te houden en om 
zorggroepen met vergelijkbare ambities in de 
gelegenheid te stellen samen te werken, bieden 
wij een ‘menukaart’ aan met onderwerpen waar 
u uit kunt kiezen. Mocht u andere knelpunten 
zien, dan kunt u deze ook met ons bespreken 
voor de variabele beloning. De onderwerpen op 
deze kaart zijn samen met enkele zorggroepen 
uitgewerkt. 

Wij verwachten van initiatieven duidelijke gefor-
muleerde resultaten. Deze aanpak ondersteunen 
wij financieel met een vorm van variabele belo-
ning, tot een maximum van 5% van de huisart-
sencomponent in het DBC-tarief. 
Deze resultaatsafspraken vervangen de varia-

bele component ketenzorg uit het Inkoopkader 
2016-2017. De onderwerpen voor de variabele 
beloning uit het inkoopkader 2016-2017 blijven 
overigens wel onze aandacht hebben (via zelfe-
valuatie ZO!, kwaliteitsoverleg en bespreking 
praktijkvariatie), maar zijn dus niet meer gekop-
peld aan deze vorm van prestatiebeloning. 

Welke algemene uitgangspunten verbindt VGZ 
aan initiatieven/ projecten en het behalen van 
variabele beloningsdoelstellingen? 
• Wij komen in gezamenlijk overleg tot de keuze 

voor drie onderwerpen, op basis van regi-
onale knel- en/of speerpunten. Daarbij kan 
een keuze gemaakt worden uit onderstaande 
menukaart, of een onderwerp naar uw eigen 
keuze. In principe wordt gekozen voor een 
onderwerp per aandoening.

• U werkt initiatieven op projectmatige basis 
uit (met onder meer duidelijke doelstellingen/
resultaten en termijnen). 

• Projecten hebben (in eerste aanleg) een loop-
tijd van 1 á 2 jaar. Beoordeling vindt jaarlijks 
plaats. 

• Voorfinanciering is niet van toepassing omdat 
de uiteindelijke financiering afhankelijk is van 
te behalen resultaten in de toekomst. 

• Tenminste 80% van de aangesloten leden van 
uw zorggroep neemt deel aan de projecten.

Deze onderwerpen worden verder uitgewerkt in 
Bijlage f. Zie voor de wijze van honorering hoofd-
stuk 4, Resultaatsafspraken via menukaart.

2.c. Resultaatsafspraken/variabele beloning

Menukaart 
van onderwerpen die in het kader van variabele beloning regionaal kunnen worden opgepakt

1. doelmatig voorschrijven medicatie binnen de keten (Maastrichts longformularium) of stimuleren van biosimulars bij 
diabetespatiënten

2. verbetering van het hoofdbehandelaarschap van tweede- naar eerste lijn
3. minder variatie inclusiepercentage
4. vermindering praktijkvariatie (door analyse van verschillen)

5. Verminderen van het aantal rokers in alle ketens
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3. Innovatie en 
projecten 
Projecten en innovaties financieren 
wij op basis van een positieve 
business case die voldoet aan de 
criteria van zinnige zorg. Het betreft 
innovaties die derhalve leiden tot 
zowel een verbetering van de kwaliteit 
als tot een reductie van de kosten 
(zinnige zorg). Na maximaal twee jaar 
evalueren wij het project samen. 
Indien de resultaten niet voldoen, 
stoppen wij de financiering en rollen 
wij het project niet verder uit.
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U wordt uitgenodigd innovatieve ideeën die 
bijdragen aan zinnige zorg aan te dragen. Dit 
kunnen methodes, technieken, handelswijzen, 
procedures, samenwerking of technologische 
ontwikkelingen zijn die kunnen bijdragen aan 
zinnige zorg. Heeft u een dergelijke Good Prac-
tice voor de zorg waarbij betaalbaarheid en kwa-
liteit hand in hand gaan en die klaar is om gelan-
ceerd te worden, neem dan contact op met uw 
zorginkoper van Coöperatie VGZ en bespreek 
uw Good Practice. Wij zijn op zoek naar:
• Initiatieven die doelmatigheid in de zorg sti-

muleren;
• Waarvan het positieve resultaat al meetbaar 

bewezen is;
• Die ook op andere plekken (geschaald) toe-

pasbaar zijn; 
• En waarvoor u een ambassadeursrol kunt en 

wilt vervullen.
Meer informatie vindt u op onze website: https://
www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/het-zin-
nige-zorg-loket

Daarnaast gaat uw zorginkoper met u in gesprek 
over de implementatie van projecten die al 
door andere zorgaanbieders zelf ontwikkeld zijn 
(Good Practices), die een bewezen bijdrage heb-
ben aan zinnige zorg en die wij graag verder wil-
len uitrollen. Reeds bewezen Good Practices op 
het gebied van huisartsenzorg zullen wij publi-
ceren op www.coöperatievgz.nl/zorgaanbieders  

Een voorbeeld voor ketenzorg is: 

Good Practice: Poli-review voor patiënten met hart- en vaatziekten.
Polireview vindt plaats bij Rivas Gorinchem en Bernhoven Uden.
Wat houdt het initiatief in?
De cardioloog voert aan de hand van vastgestelde criteria poli-review uit en beoordeelt of een patiënt zorg dichter bij huis 
kan ontvangen (huisarts). We zien een enorme variatie tussen ziekenhuizen/regio’s in het aantal patiënten dat in tweedelijn 
wordt behandeld. Voor bepaalde groepen patiënten met hart- en vaataandoeningen is behandeling in de eerstelijn goed 
mogelijk. Ook de beroepsgroep heeft zich hiervoor al enige jaren uitgesproken. 
Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
De behandeling van hart- en vaataandoeningen in de eerstelijn komt niet ten laste van het eigen risico. Patiënten ervaren 
een bezoek aan de huisarts over het algemeen als minder stressvol en belastend dan een bezoek aan het ziekenhuis. 
Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Als patiënten zorg dichter bij huis ontvangen dan daalt het aantal controlebezoeken in het ziekenhuis.
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4. Bekostigingssystematiek 

26 Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018 |  Bekostigingssystematiek



4.1. DBC-opbouw

Conform voorgaande jaren bestaat de opbouw 
van de DBC-ketenzorg uit de vier volgende com-
ponenten:
1. Huisartsenzorg vast: standaard vergoeding 

per patiënt;
2. Huisartsenzorg variabel: hoogte wordt 

bepaald door inzet en/of bereikte resultaten 
op een drietal onderwerpen (op basis van 
een menukaart);

3. Zorg overige ketenpartners zoals fundus, 
dieetadvies, voetzorg, spirometrie, specia-
list, verpleegkundige, ECG;

4. Bedrijfskosten/overhead: personele en mate-
riële kosten zorggroepen en informatiesys-
teem voor ketenzorg.

5. Tarieven 2018 en 2019 zijn gebaseerd op 
de tarieven 2017 met een inflatiecorrectie/ 
indexering van 1,2% .

4.2. Inkoop ketenzorg VVR

Zoals al eerder aangegeven zetten wij in op 
doelmatigheid van de ketenzorg VVR. Hierover 
hebben wij inhoudelijke afspraken gemaakt 
met InEen (zie Hoofdstuk 1). Deze inhoudelijke 
afspraken vertalen wij met u in het inkoopge-
sprek in een doelmatigheidsafspraak. 

4.3. De component Huisartsenzorg 
vast 

Dit omvat een uniform bedrag. Nieuw is dat we 
drie zogenaamde combinatieketens introduce-

ren. Dit betreffen de keten DMII/COPD, de keten 
COPD/HVZ en de keten COPD/VVR. Dit houdt in 
dat u voor patiënten die in beide ketens opgeno-
men zijn, niet meer voor beide ketens afzonder-
lijk kunt declareren, maar alleen de combinatie-
keten. Bijvoorbeeld: een patiënt is opgenomen 
in de keten DMII en in de keten COPD. Tot 2018 
kon voor deze patiënt de DBC DMII én de DBC 
COPD worden gedeclareerd. Met ingang van 
2018 declareert u voor deze patiënt de DBC 
DMII/COPD.
 
Voor patiënten met DMII en HVZ, kunt u de 
keten DMII declareren, de huisarts kan hierbij 
aanvullend verrichtingen declareren voor HVZ 
(ECG en Bloeddrukmeting). Voor patiënten met 
DMII en VVR, kunt u de keten DMII declareren, 
de huisarts kan hierbij aanvullend verrichtingen 
declareren voor VVR (Zie hoofdstuk 2, 2a Inkoop-
specificaties).

Vaste en variabele 
component huisart-
senzorg

DMII COPD HVZ VVR DMII/
COPD

COPD/
HVZ

COPD/
VVR

  2018 = 2019 2018 = 2019 2018 = 2019 2018 = 2019 2018 = 2019 2018 = 2019 2018 = 2019
Vaste vergoeding € 216,67 € 142,72 € 123,98 € 86,71* € 288,04 € 204,71 € 186,07
Variabele vergoeding € 10,83 € 7,14 € 6,20 € 4,34* € 14,40 € 10,24 € 9,30

Maximale vergoeding € 227,50 € 149,86 € 130,18 € 91,05* € 302,44 € 214,95 € 195,37

*maximaal tarief. Het te contracteren tarief is afhankelijk van de te maken doelmatigheidsafspraak.

HA-zorg vast

DBC-tarief
HA-zorg variabel

Overige zorg

Bedrijfskosten

Schematisch: 

Schema 1: Schematische weergave DBC huisart-
senzorg
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4.4. De component variabele 
vergoeding: Resultaatsafspraken 
via menukaart (S3) 

Wijze van honorering projecten met variabele 
beloning:
• De maximale hoogte voor variabele beloning 

bedraagt 5% van de huisartsencomponent van 
de verschillende ketens.

• Wij (zorggroep en VGZ) bepalen in gezamenlijk 
overleg hoe de drie projecten bij het behalen 
van resultaat worden gehonoreerd. 

• De variabele beloning betalen wij na afloop 
van het jaar uit, nadat wij gezamenlijk hebben 
geconcludeerd dat het afgesproken resultaat 
is behaald.

4.5. De component overige zorg 
ketenpartners (S2)

Dit betreft de vergoeding voor diëtetiek, mee-
kijkconsult en DBC-specifieke kosten. Lab-on-
derzoek vergoeden wij met ingang van 2018 niet 
meer binnen de DBC’s. In ons offerteformat kunt 
u uw voorstel opnemen voor welke vergoedin-
gen u afspraken wilt maken.

De DBC-specifieke vergoedingen betreffen (per 
keten):

DBC Specifieke vergoeding binnen keten

DMII Voetzorg, fundus, diabetesverpleegkundige
COPD Spirometrie
HVZ ECG
VVR ECG
DMII/ 
COPD

Voetzorg, fundus, diabetesverpleegkundi-
ge, spirometrie

COPD/ 
HVZ

Spirometrie, ECG

COPD/ 
VVR

Spirometrie, ECG

4.6. De component Bedrijfskosten/
overhead

De overheadkosten bepalen wij als totaalbedrag 
voor de zorggroep. Wij maken geen onder-
scheid meer tussen vaste en variabele over-
head (bijvoorbeeld ICT-kosten). Wel maken wij 
onderscheid tussen overheadkosten voor de 
‘reguliere zorgketens’ (DMII, COPD, HVZ, VVR 
en de beschreven combinatieketens) en de ove-
rige afspraken. Voor beide afspraken hanteren 
wij een verhouding tussen zorgkosten / over-
headkosten van maximaal 80:20. Voor de jaren 
2018-2019 worden, als deze verhouding nog niet 
gerealiseerd is, stappen gezet richting deze ver-
houding, met inachtneming van de afspraken in 
het O&I-traject. 
 

4.7. Nacalculatie, uitgesplitst naar 
de opbouw van de DBC

• Huisartsenzorg vast: 
Geen nacalculatie op het onderdeel huisartsen 
component. 

• Huisartsenzorg variabel: 
Nacalculatie is afhankelijk van de specifieke 
afspraken die wij met u maken. Zie hiervoor de 
toelichting onder de component huisartsen-
zorg variabel.

• Zorg overige ketenpartners: 
Nacalculatie is gebaseerd op de werkelijk 
gerealiseerde hoeveelheid zorg. Mocht deze 
leiden tot een nabetaling door ons, dan moet 
er aantoonbaar sprake zijn van een verhoogde 
inzet van zorg. Deze verhoogde inzet van zorg 
kan niet hoger zijn dan de maxima die wij in 
onze kaders hanteren. Hoger betaalde tarie-
ven dan begroot, worden niet nabetaald.

• Bedrijfskosten: 
Wij calculeren de overheadkosten na. Indien 
u meer patiënten includeert dan begroot, dan 
betaalt u het meerdere terug. Heeft u minder 
patiënten geïncludeerd dan afgesproken, dan 
worden de begrote overheadkosten onvol-
doende gedekt en gaan wij over tot nabeta-
ling. In de nabetaling wordt de realisatie op 
overhead meegenomen. We calculeren maxi-
maal de realisatie na. 

28 Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2018 |  Bekostigingssystematiek



Wij voeren de nacalculatie uit op het aantal 
geïncludeerde patiënten, voor zover sprake is 
van een maximaal overeengekomen inclusieper-
centage. Indien u meer patiënten heeft geïnclu-
deerd dan het overeengekomen maximum inclu-
siepercentage, dan leidt deze nacalculatie tot 
terugbetaling van de te veel ontvangen DBC-ta-
rieven. 

4.8. BTW vergoeding 
bedrijfskosten 

Met ingang van 2016 is een landelijke regeling 
van kracht op basis waarvan zorggroepen zijn 
vrijgesteld van btw-plicht voor de bedrijfskos-
tencomponent van de keten-DBC’s. Sinds 2016 
hoeft u geen btw-afdracht te doen over de 
bedrijfskosten. 
De door u betaalde btw aan leveranciers over 
aan u geleverde producten en diensten, gere-
lateerd aan de keten-DBC’s worden door ons 
geacht te zijn opgenomen in de bedrijfskosten. 

4.9. Wet normering Topinkomens 

Binnen de (semi) publieke sector worden 
maxima gesteld aan het inkomen van topfunctio-
narissen (toezichthouder, bestuurder, directeur). 
Dit is geregeld in de ‘Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector’ (WNT). Vanaf 1 januari 2017 geldt er voor 

de zorg- en jeugdhulp een aparte regeling te 
weten de ‘Regeling bezoldigingsmaxima Top-
functionarissen zorg en jeugdhulp. 

Uit bovengenoemde wetgeving volgt voor u een 
aantal verplichtingen zoals:
• U houdt zich aan de regelgeving omtrent 

bezoldigingsmaxima; 

• Transparantie over de bezoldiging. U wordt 
verplicht gesteld om de bezoldiging van de 
bestuurders in de jaarrekening kenbaar te 
maken en dit ook via de website jaarverslagen-
zorg.nl digitaal te melden. 
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5. Randvoorwaarden en 
inkoopvoorwaarden 
standaard zorgketens 
DMII, COPD, HVZ, VVR, 
en combinatieketens 2018
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VGZ wil zorgaanbieders contracteren die vol-
doen aan haar randvoorwaarden. Deze rand-
voorwaarden hebben als doel om te sturen op 
kwaliteit van zorg, optimale klantbeleving en 
doelmatigheid. Hieronder volgt een opsomming 
van deze rand- en leveringsvoorwaarden om 
voor een contract ketenzorg in aanmerking te 
komen.

5.1. Randvoorwaarden voor 
contractering 

1. De zorgaanbieder is een rechtspersoon en is 
als zodanig geregistreerd bij de Kamer van 
Koophandel;

2. De zorgaanbieder voldoet aan de Zorgbrede 
Governancecode; 

3. De zorgaanbieder levert de standaard zorgke-
tens (DM, COPD, HVZ, VVR en combinatieke-
tens) met de intentie om te komen tot 100% 
deelname van de aangesloten leden;

4. Per gecontracteerde zorgketen is gespeciali-
seerde expertise beschikbaar, bijvoorbeeld in 
de vorm van een kaderarts (eventueel in oplei-
ding);

5. De zorgaanbieder beschikt over een Informa-
tiesysteem voor ketenzorg, dat voldoet aan de 
minimumeisen die VGZ hieraan stelt. De mini-
mumeisen zijn hierna uitgewerkt;

6. De zorgaanbieder dient te beschikken over 
Regionaal Transmurale Afspraken (RTA) per 

zorgketen en levert deze voor 1 januari 2018 
aan bij VGZ;

7. Voor 15 juli van het lopende kalenderjaar 
dient de zorgaanbieder de complete offerte, 
bestaande uit i) bedrijfsplan, ii) zorgprogram-
ma’s en iii) inkoopvoorwaarden en begroting 
conform VGZ format in.

ad i) het bedrijfsplan
Het bedrijfsplan beschrijft welke zorg de zorg-
aanbieder levert en op welke wijze aan de voor-
waarden wordt voldaan en/of voldaan gaat wor-
den. Hieronder staan de elementen genoemd 
die onderdeel moeten zijn van het bedrijfsplan.

Structuur van de organisatie:
• Organisatiestructuur en organisatorische en/

of financiële relaties met andere rechtsper-
sonen;

• Bestuur, toezicht en medezeggenschap 
inclusief borging Zorgbrede Governance-
code;

• Een beschrijving van de inhoud en reikwijdte 
mandatering van de aangesloten leden;

• Een beschrijving van de activiteiten van de 
zorgaanbieder inclusief het aantal medewer-
kers (Fte’s);

• Een beschrijving van de betrokkenheid van 
de leden bij de activiteiten van de zorgaan-
bieder;

ad ii) Zorgprogramma’s en algemene informatie 
zorgorganisatie:

• de uitgeschreven zorgprogramma’s (proto-
collen) per gecontracteerde keten;

• beschrijving kwaliteitscyclus en score op Kri-
tische Kwaliteitsindicatoren voor Zorggroe-
pen inclusief verbetertrajecten;

• een beschrijving van het leer- en scholings-
traject;

• beschrijving van de wijze van terugkoppe-
len van spiegelinformatie over de uitvoering 
van de zorgprogramma’s bij de verschillende 
onderaannemers en de wijze van sturing 
op verbeterplannen inclusief beleid op 
onder-presterende praktijken;

• Landelijk beleid Zelfzorg Ondersteund! (ZO!): 
benoemen van het resultaat zelfscan en het 
te voeren zelfmanagementbeleid;

• beschrijving van door zorgaanbieder uit te 
voeren patiënt-ervaringsonderzoek en daar-
uit voortvloeiend verbeteringstraject;

• een geformaliseerde schriftelijke samenwer-
kingsafspraak met de bij de uitvoering van 
de zorgketen betrokken zorgverleners (o.a. 
sociaal domein en 2elijn).

ad iii) Inkoopvoorwaarden en begroting
Voor zorggroepen gelden de algemene inkoop-
voorwaarden van VGZ en aanvullende specifieke 
voorwaarden. De specifieke voorwaarden zijn als 
volgt: 
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• de zorgaanbieder voldoet aan de vigerende 
NZa Beleidsregels huisartsenzorg en multi-
disciplinaire zorg;

• de zorgaanbieder legt uiterlijk op 1 juni na 
afloop van het jaar bij VGZ financiële ver-
antwoording af middels een financieel jaar-
verslag, inclusief accountantsverklaring. Dit 
jaarverslag bevat een balans en een uitge-
breid exploitatieoverzicht (winst en verliesre-
kening) dat gedetailleerd inzage geeft in de 
daadwerkelijke kosten en opbrengsten van 
de zorgaanbieder;

• de zorgaanbieder maakt een kwaliteitsjaar-
verslag over het afgesloten jaar en levert dit 
uiterlijk op 1 juni aan;

• de zorgaanbieder is verplicht voor 1 juni na 
afloop van het jaar informatie aan te leveren 
ten behoeve van de nacalculatie via het door 
VGZ opgestelde nacalculatieformulier;

• de zorgaanbieder neemt deel aan een tripar-
tiete overleg tussen ziekenhuis, zorggroep 
en VGZ als daartoe aanleiding is. In dit 
gesprek worden verbeterafspraken per zorg-
keten gemaakt;

• de zorgaanbieder levert tijdig prestatie- 
indicatoren aan per zorgketen zoals landelijk 
is overeengekomen met Ineen. En maakt op 
basis van deze indicatoren een verbeterplan 
met concrete afspraken en prestaties. Om 
in aanmerking te komen voor een contract 
dient in principe voldaan te worden aan de 
gestelde normen. 

5.2. Rand- en inkoopvoorwaarden 
overige zorgketens aanvullend op 
rand- en inkoopvoorwaarden 
reguliere zorgketens

• Een beschrijving van de inhoud en reikwijdte 
mandatering van de aangesloten leden spe-
cifiek per onderwerp waar de zorgaanbieder 
afspraken wil maken over overige zorgproduc-
ten. 

• De zorgaanbieder is transparant over organi-
satie, voorwaarden en resultaten die voort-
vloeien uit het project. 

• Projecten en taken worden naar aard, inhoud 
en reikwijdte afgestemd met VGZ.

• De zorgaanbieder werkt de projecten uit con-
form het businesscase-format van VGZ.

5.3. Tweejarige overeenkomst

Voor de periode 2018-2019 sluiten wij een twee-
jarige overeenkomst met u voor de reguliere en 
combinatie ketens. Voor overige zorgproducten 
kan een termijn van één jaar van toepassing zijn.

Randvoorwaarden voor de tweejarige overeen-
komst zijn:
• De tarieven liggen voor 2 jaar vast;
• Het is niet mogelijk om te kiezen voor con-

tractering van zorgketens in combinatie met 
declaratie van de overige niet-gecontrac-
teerde zorgketens op basis van het Nza-tarief 

voor de niet-gecontracteerde keten(s); 
• Landelijke wijzigingen in de richtlijnen of wet- 

en regelgeving kunnen tot wijzigingen leiden;
• Indien voor projecten een evaluatie is afge-

sproken op basis waarvan wordt besloten over 
voortzetting kan de uitkomst van de evalu-
atie leiden tot tussentijdse wijziging van de 
afspraak.

5.4. Minimum eisen aan het 
Informatiesysteem voor ketenzorg

Het hebben en gebruiken van een Informatiesys-
teem dat voldoet aan onderstaande functionele 
eisen is een randvoorwaarde voor contractering. 
De minimale functionaliteiten zijn:
• Het systeem geeft, met inachtneming van de 

privacy regels, alle betrokken zorgaanbieders 
binnen de keten inzage in de voor hen rele-
vante parameters van de patiënten die zij in 
zorg hebben en stelt zorgaanbieders in staat 
zelf relevante gegevens in het systeem te 
registreren voor alle zorgketens;

• Het systeem signaleert proactief wanneer 
afspraken niet worden nagekomen;

• Het systeem registreert de essentiële gege-
vens, die nodig zijn om zorg conform de gel-
dende standaarden te kunnen leveren en sig-
naleert ontbrekende gegevens;

• Het systeem levert managementinformatie op 
patiënt- zorgverleners- en zorggroep niveau 
ten aanzien van proces, inhoud en financiën, 
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om het zorgprogramma te kunnen (bij)sturen;
• Het systeem levert aan de zorgverzekeraar 

digitale declaraties (via VECOZO) en inhoude-
lijke verantwoordingsrapportages. De jaarlijks 
door de zorgverzekeraar vastgestelde dataset 
is leidend;

• Het systeem moet in staat zijn om co-morbidi-
teit te documenteren;

• Het systeem ondersteunt tenminste de met 
de zorgverzekeraar gecontracteerde zorgpro-
gramma’s en is in staat gegevens te genereren 
uit de verschillende zorgprogramma’s en tus-
sen de programma’s gegevens bij te werken;

• Het systeem ondersteunt geprotocolleerde 
afwijkende behandelingen;

• Het systeem ondersteunt maximaal het zelf-
management van de patiënt middels een  
patiëntenportaal. 

• Het patiëntenportaal biedt de patiënt de 
mogelijkheid het relevante deel van het eigen 
zorgdossier in te zien en actief deel te nemen 
aan de eigen behandeling; 

• De patiënt kan naast raadplegen ook gegevens 
toevoegen over bijv. het eet- en leefpatroon, 
bloedglucose, bloeddruk of het gewicht;

• Daarnaast biedt het patiëntenportaal de 
mogelijkheid tot actief zelfmanagement mid-
dels e-Healthtools gericht op leefstijlverbete-
ring en/of zelfzorg.
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6. Planning inkoopproces
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Het inkoopproces kent de volgende stappen:

Periode Activiteit
februari t/m mei 2017 Ophalen input van zorggroepen via denktank ketenzorg.
1 april 2017 Publicatie inkoopbeleid op hoofdlijnen.
juni 2017 Publicatie gedetailleerd inkoopbeleid. 
15 juli 2017 Conceptovereenkomst Multidisciplinaire zorg 2018-2019 beschikbaar.
15 juli 2017 Aanlevering offerte door zorggroep. 
juli - september 2017 Onderhandelingen met zorggroep.
1 oktober 2017 Getekende overeenkomst 2018-2019 retour. 
medio november 2017 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op onze website na ontvangst geteken-

de overeenkomst.
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7. Bijlagen
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Voetzorg in de DMII keten

Sinds 2013 wordt voetzorg, verleend door podo-
therapeuten en pedicures, opgenomen in de 
zorgketen DMII.
Voor de inhoud van de zorg verwijzen we naar 
de Zorgmodule Preventieve Diabetische Voetul-
cera. Aanvullend hierop is in 2015 een keuzehulp 
opgesteld om het onderscheid tussen Zorgpro-
fiel 1 en 2 beter te duiden.

Criteria om Simm’s 1 met zorgprofiel 2 vast te 
stellen.
De criteria die in de Zorgmodule Preventieve 
Diabetische Voetulcera 2014 staan, hebben wij 
in samenwerking met eerder genoemde par-
tijen uitgewerkt. Er gelden twee criteria op basis 
waarvan een patiënt, als een van beiden van 
toepassing is, in zorgprofiel 2 valt. Hieronder 
hebben wij deze uitgeschreven. We vragen u 
deze criteria te hanteren bij het vaststellen van 
Simm’s 1 zorgprofiel 2:

Zorg en vergoeding per Zorgprofiel

Bij alle diabetespatiënten worden jaarlijks de 
voeten gescreend en wordt de Simm’s classifi-
catie vastgesteld. Meestal verricht de praktijkon-

dersteuner deze screening, maar in de praktijk 
blijkt dat in vele gevallen niet juist te gebeuren. 
Om deze reden is het nodig de podotherapeut 
vooraf het Zorgprofiel vast te laten stellen, of 
achteraf bij het opstellen van het behandelplan 
het Zorgprofiel te controleren. Voor patiënten 
met een Simm’s 0 volstaat deze jaarlijkse voets-

creening en is geen medische noodzaak tot 
voetbehandeling.
Patiënten met Zorgprofiel 1 zijn voor vergoeding 
van voetbehandeling afhankelijk van hun aan-
vullende verzekering of eigen betaling. Vanaf 
Zorgprofiel 2 is er vergoeding voor behandeling 
via de basisverzekering. Er wordt zorggroepen 

1.  Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/ infectie
2.  Waarbij het risico op huisinfdefecten/infectie  als volgt wordt gedefinieerd:

• Fontaine II b klasse:
• Bij claudicatio en doorverwezen naar vaatchirurg minimaal Fontaine IIB inclusief gebruik van bloedverdunner.
• Nefropathie:
• Dialyse en pre-dialyse patiënten
• Gebruik van immunosuppressiva/prednison, chemotherapie:
• Chronische medicatie (langer dan twee weken) bij diabeten met behandeling met corticosteroiden en/of biologicals. 

Behandeling cytostatica of immunosuppressiva na transplantatie bij neuropathie of vaatlijden.

3.  Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekken
 
Waarbij het risico op drukplekken als volgt wordt gedefinieerd:

• Voetdeformiteiten:
Er dient sprake te zijn van standsafwijkingen en orthopedisch schoeisel.

of
• Limited Joint Mobility:

Als gevolg van Limited Joint Mobility kunnen er aan de voeten plaatsen met verhoogde druk-en schuifkrachten onstaan.  
De voorvoet loopt hierbij het meest gevaar. Vooral door de verstijving van het grote teengewricht zal de grote teen niet 
meer als afzetpunt fungeren en zal het verlengde van de 2de en 3de teen van de voet hiervoor gebruikt worden. Hierdoor 
vindt overbelasting en eeltvorming plaats ter hoogte van de 2de en 3de teen onder de middenvoetsbeentjes en zal min-
der beweging mogelijk zijn van de grote teen.

Criterium: eeltvorming ter hoogte van 2de en 3de teen onder de middenvoetsbeentjes in combiniatie met verminderde 
beweeglijkheid (minder dan 60 graden dorsaalflezie) van MTPI. 

Bijlage a | Inkoopspecificatie Voetzorg 
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gevraagd vanaf een Zorgprofiel 1 te verwijzen 
naar een pedicure of een podotherapeut. Reden 
hiervoor is preventief. De pedicure of eventueel 
podotherapeut kan zo de voeten in de gaten 
houden. Patiënten met een Zorgprofiel 2 dienen 
verwezen te worden naar de podotherapeut.

Kwaliteitseisen aan de 
zorgverleners

De pedicure is geregistreerd in het Kwaliteits-
register van ProCert als medisch pedicure of 
pedicure met aantekening ‘voetverzorging bij 
diabetes’.
De podotherapeut is ingeschreven in het Kwali-
teitsregister paramedici, vooralsnog tenminste 
als ‘geregistreerd’, maar er dient toegewerkt te 
worden naar een kwaliteitsregistratie voor alle 
podotherapeuten. 

Toegankelijkheid

Bij Zorgprofiel 2 dient een patiënt binnen 1 tot 2 
weken terecht te kunnen bij de podotherapeut 
en pedicure, afhankelijk van wel of geen ver-
hoogde druk. Bij Zorgprofiel 3 binnen een week. 
In geval van een ‘bedreigde voet’ dient direct 
contact opgenomen te worden met de huisarts. 
Ook vragen wij u te zorgen voor voldoende pedi-
cures en gecontracteerde podotherapeuten, 
zodat de patiënt in de eigen omgeving terecht 
kan en niet onnodig ver hoeft te reizen.

Tarief voetzorg in de zorgketen

Wij gaan uit van een gemiddeld standaardtarief. 
Voor afwijking van het standaardtarief is een 
inhoudelijke onderbouwing vereist die wij vooraf 
beoordelen.

Registratie indicator

Wij vragen u welk deel van de populatie voeton-
derzoek en voetbehandeling heeft gekregen. 
Daarnaast dient u te registreren wat de verdeling 
is over de verschillende Zorgprofielen.

Samenwerken via het 
informatiesysteem voor ketenzorg

Het is de bedoeling dat zowel de podotherapeu-
ten als de pedicures via het Informatiesysteem 
voor ketenzorg een verwijzing ontvangen en via 
dit systeem afspraken inplannen en communice-
ren met de huisartsenpraktijk.
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RTA’s voldoen evenals in 2016-2017 aan de hier-
navolgende voorwaarden van VGZ:
• De RTA’s bevatten de door- èn terugverwijs-

afspraken tussen eerste en tweede lijn, waar-
bij geldt dat de tweede lijn zo snel mogelijk 
terugverwijst naar de eerste lijn;

• Duidelijk is wie hoofdbehandelaar is voor de in 
de RTA’s nader omschreven patiëntengroepen;

• Partijen spreken de intentie uit via de RTA dat 
indien eenmalige/eenvoudige consultatie van 
de medisch specialist aangewezen is, deze 
binnen de DBC van de zorggroep/eerste lijn 
wordt geleverd. Dit doet ook recht aan de 
invulling van het hoofdbehandelaarschap;

• Duidelijk is in welke gevallen de huisarts door-
verwijst naar de medisch specialist;

• De door- èn terugverwijsafspraken, beschre-
ven in de RTA, dienen objectief en operatio-
neel te zijn beschreven (toetsbaar);

• De RTA beschrijft duidelijk wie de hoofdbehan-
delaar is. Het is dan ook in beginsel niet moge-
lijk om voor eenzelfde indicatie een eerste èn 
tweede lijns DBC zorgproducten gelijktijdig 
open te hebben staan, waarbij dan tegelijker-
tijd ook sprake zou zijn van twee hoofdbehan-
delaars;

• Ingeval de doorverwijzing niet te maken heeft 
met het overdragen van het hoofdbehande-

laarschap, kunnen twee DBC’s naast elkaar 
bestaan;

• Indien het hoofdbehandelaarschap in de 
tweede lijn ligt, levert de medisch specialist 
de voor deze patiënt aangewezen zorg (inclu-
sief voortzetting of opstarten secundair risi-
comanagement als dit onderdeel van de DOT 
uitmaakt);

• De RTA’s zijn op bestuurlijk niveau en op –
betrokken- maatschap niveau ondertekend;

• De RTA’s worden actief onder de aandacht 
gebracht van zowel huisartsen als medisch 
specialisten;

• De zorggroep als ook het ziekenhuis zijn eind-
verantwoordelijk voor de naleving van de RTA’s 
door de onderaannemers/zorgaanbieders. Zij 
wijzen hiervoor een contactpersoon aan, die 
dit namens hen regelt;

• Periodiek en minstens één keer per jaar vindt 
een evaluatie plaats van de RTA;

• Op de naleving van de RTA’s door eerste en 
tweede lijn vindt monitoring plaats door mid-
del van evaluatiegesprekken tussen zieken-
huis/maatschap en zorggroep. Deze evaluatie, 
aangevuld met informatie van best practices 
en input van de zorgverzekeraar, leidt waar 
nodig tot een verbeterplan (PDCA-cyclus).

Bijlage b | Randvoorwaarden Regionale Transmurale Afspraken (RTA) 
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Om in aanmerking te kunnen komen voor de 
contractering van het fysiek meekijkconsult heb-
ben wij een aantal randvoorwaarden benoemd:

• Er zijn schriftelijke afspraken tussen het zie-
kenhuis en zorggroep ten aanzien van het 
fysieke meekijkconsult;

• De medisch specialist dient de patiënt daad-
werkelijk te zien;

• De medisch specialist kijkt alleen mee en voert 
geen aanvullende diagnostiek uit. Er wordt 
gebruik gemaakt van de reeds beschikbare 
diagnostische informatie;

• De medisch specialist dient een schriftelijk 
advies af te geven t.a.v. het vervolgtraject 
in de 1e lijn (bij voorkeur rechtstreeks in het 
Informatiesysteem voor ketenzorg registreren, 
indien dit niet mogelijk is, moet het advies 
inzichtelijk zijn vanuit HIS);

• Het meekijkconsult kan alleen als meekijkcon-
sult gerekend worden (bij vaststelling van het 
aantal meekijkconsulten binnen de DBC) wan-
neer in de 2e lijn voor deze patiënt voor deze 
zorgvraag te relateren DOT in de eerste drie 
maanden na het meekijkconsult geen gere-
lateerde DOT gedeclareerd gaat worden of 
reeds gedeclareerd is in de voorgaande maan-
den;

• Inzage in aantal te verwachten meekijkconsul-
ten per keten bij offertetraject;

• In de nacalculatie voor dit onderdeel zal opge-
nomen worden of aan de randvoorwaarden 
van het meekijkconsult is voldaan. Indien niet 
is voldaan bestaat de mogelijkheid om het 
volledige bedrag voor die meekijkconsulten 
waaraan niet aan de voorwaarden is voldaan 
terug te vorderen c.q. na te calculeren;

• Er geldt een gemiddelde van 15 á 20 minu-
ten (inclusief verslaglegging) voor een mee-
kijkconsult door een medisch specialist, dus 
gemiddeld 17,5 minuut.

Randvoorwaarden om in aanmerking te komen 
voor contractering ten aanzien van de beschik-
baarheid van de medisch specialist zijn de hier-
navolgende:
• Er zijn schriftelijke afspraken opgesteld tussen 

het ziekenhuis en de zorggroep ten aanzien 
van de inzet van de medisch specialist ten 
behoeve van keten gerelateerde vraagstukken 
(deze dienen ook inzichtelijk te zijn voor VGZ). 
Heldere afspraken zijn geformuleerd over 
de wijze waarop de beschikbaarheid en/of 
teleconsulting is geregeld;

• Ten behoeve van de nacalculatie maakt de 
zorggroep in de jaarrekening inzichtelijk dat 

de middelen daadwerkelijk zijn besteed aan de 
inzet van de medisch specialist. Indien dit niet 
inzichtelijk is of niet is uitgegeven, bestaat de 
mogelijkheid om het bedrag volledig of naar 
rato, terug te vorderen c.q. na te calculeren;

• Het beschikbare bedrag is maximaal € 1,01 per 
geïncludeerde verzekerde per zorgpaden met 
een maximum van € 35.000,-- voor drie zorg-
paden. Dit bedrag maakt onderdeel uit van het 
DBC kader.

Bijlage c | Voorwaarden fysiek meekijkconsult 
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1.1 De ‘kwetsbare oudere’

Voor de periode tot aan 2040 heeft het Planbu-
reau voor de Leefomgeving (PBL)1 berekend dat 
er een periode van sterke vergrijzing komt. Rond 
2040 zal de vergrijzing (het aandeel 65+ers in de 
totale bevolking) maximaal zijn. In 2013 was 16% 
van de Nederlandse bevolking 65+. Naar ver-
wachting stijgt dit aandeel tot gemiddeld 26% in 
2040; dit zijn 4,6 miljoen 65+ers. De vergrijzing 
kent daarbij regionale verschillen van het aan-
deel 65+ers van 20% tot 35%. Bovendien zal bin-
nen deze groep het aandeel 75+ers nog versterkt 
toenemen.

Het Nederlands zorgstelsel is in beginsel geba-
seerd op ziekte bestrijdende zorg. Dit past bij de 
behoefte gebaseerd op enkelvoudige ziektebeel-
den. Wanneer men ouder wordt, verandert deze 
behoefte, doordat de gezondheidsproblemen 
zich opstapelen en bovendien complexer wor-
den. Daarbij hebben problemen op somatisch, 
psychisch en welzijnsvlak een toenemende 
invloed op de kwaliteit van leven. Bij kwetsbare 
ouderen is sprake van een toenemende care- en 
casecomplexity en regieverlies, waarbij afstem-
ming tussen en binnen de domeinen wonen, 
welzijn en zorg nodig is. Deze combinatie van 

toenemende care- en casecomplexity en afstem-
mingsnoodzaak maakt de zorgbehoefte van de 
kwetsbare oudere complex en domein overstij-
gend. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van 
de doelgroep ‘kwetsbare ouderen’ dementie en/
of heeft diabetes, COPD en/of CVRM2 en wordt 
hiervoor volgens een zogenaamde zorgketen 
behandeld. 

1.2 Visie VGZ op ouderenzorg

VGZ wil een verschuiving teweegbrengen in 
de manier waarop naar ouderenzorg gekeken 
wordt. In vergelijking met de ‘klassieke’ visie dat 
ouderen kwetsbaar en afhankelijk zijn, benadruk-
ken wij dat ouderen:

 − langer leven en ook langer vitaal en onaf-
hankelijk zijn;

 − meer grip op hun eigen leven willen hebben 
en eigen regie willen en kunnen voeren;

 − qua competenties en vermogen (ook finan-
cieel) veel meer eigen sturing en inbreng 
kunnen leveren in zorgprocessen dan in het 
verleden. 

Wij willen samen met zorgaanbieders een toe-
komstbestendig concept ontwikkelen, waarbij 
door middel van doelmatige hulp- en zorgver-

lening ouderen zo lang mogelijk in optimale 
gezondheid thuis kunnen wonen. Daarbij zal de 
hulpverlening optimaal gericht dienen te zijn 
op versterking van de zelfredzaamheid en eigen 
keuzemogelijkheden van de hulpvrager en diens 
naaste omgeving. 
Zoals ook uit het Nationaal Programma Oude-
ren blijkt, gaat het bij de zorg voor (kwetsbare) 
ouderen vooral om de organisatie van zorg en 
welzijn. 

Deze organisatie is met name gericht op 75+ers. 
Afhankelijk van de zorgvraag en de mogelijkheid 
tot eigen regie van de oudere wordt de zorg 
dichtbij en in samenhang rond de oudere geor-
ganiseerd. Daarbij wordt tevens gekeken wat 
verantwoord thuiswonen is, dus wordt een kop-
peling gelegd tussen Zvw, de Wlz en Wmo. 

Bijlage d | Beleid inzake optimale ouderenzorg

1  Demografische ontwikkelingen 2010-2040. Ruimtelijke 

effecten en regionale diversiteit, Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL), Den Haag, 2013
2  Bron: Tussentijdse rapportage pilot Kwetsbare Oude-

ren, 19 januari 2015
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1.3. a. Integrale ketenzorg voor 
kwetsbare ouderen

De afgelopen jaren hebben wij samen met zes 
zorggroepen een pilot uitgevoerd voor kwets-
bare ouderen. In deze pilot werken we met een 
programma voor samenhangende zorg in de 
eerstelijn tegen een integraal tarief op basis van 
het geriatriemodel. 
De evaluatie van deze pilot is positief. Daarom 
rollen wij deze keten verder uit. Dat doen we 
gefaseerd en alleen in regio’s die voldoen aan 
bepaalde voorwaarden. Hieronder treft u de 
inhoudelijke en organisatorische uitgangspun-
ten voor de inkoop van integrale ketenzorg voor 
kwetsbare ouderen.
Als u met Integrale ketenzorg wenst te starten, 
kunt u hiervoor bij de zorginkoper een verzoek 
indienen dat u onderbouwt met een beschrijving 
van de mate waarin gestructureerde ouderen-
zorg bij u is geïmplementeerd. Wij beoordelen 
uw aanvraag en geven aan of, dan wel welke 
mogelijkheden wij zien voor een contract.

Doelstelling en uitgangspunten Integrale ke-
tenzorg voor kwetsbare ouderen
 
Doelstelling:
 − kwetsbare ouderen in staat stellen om: 

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

• hun persoonlijke doelen in het leefzorg-
plan te realiseren;

• een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven 
te ervaren; 

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

– ontwikkeling van een gestructureerd multi- 
 disciplinair geriatrie model in de eerste lijn  
 waardoor de vraag naar tweedelijns zorg   
 wordt verminderd, de overgang naar ver-  
 pleeghuiszorg wordt uitgesteld en zorgkos- 
 ten in deze levensfase worden beperkt.

Doelgroep
De doelgroep omvat ouderen van 75 jaar of 
ouder met meervoudige complexe problema-
tiek en aantoonbaar problematisch verlies van 
vermogen tot eigen regie. Om deze redenen is 
casemanagement, multidisciplinaire afstemming 
en sturing door een leefzorgplan noodzakelijk. 
De ervaring is dat ongeveer 1% van de populatie 
van de gemiddelde huisartspraktijk binnen de 
doelgroep valt.

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

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

en de bevordering van de zelfredzaamheid. 

• binnen het programma zijn multido-
mein-analyse, het integrale leefzorgplan 
en MDO (multidisciplinair overleg) /case-
management de belangrijkste procesonder-
delen. Samen vormen deze onderdelen het 
Geriatrie Model.

Geriatrie Model
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• het eerstelijns kernteam (EKT) is de vaste 
kern en bestaat uit huisarts en verpleegkun-
dige (een praktijkondersteuner of wijkver-
pleegkundige). De inzet van de huisarts richt 
zich op de inhoud en de vaststelling van het 
leefzorgplan. De inzet van de verpleegkun-
dige functie betreft de uitvoering op het 
vlak van coördinatie, multidomeinanalyse en 
casemanagement.

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

• de SOG (specialist ouderengeneeskunde) 
speelt een belangrijke rol bij de implementa-
tie van gestructureerde ouderenzorg binnen 
de huisartspraktijk en de borging ervan over 
alle levensdomeinen van de oudere. Con-
crete activiteiten zijn onder andere: 
• coachen van praktijkondersteuner en huis-

arts en consultatie/inbreng expertise
• diagnostiek thuis
• opstellen leefzorgplan samen met praktijk-

ondersteuner
• de verpleegkundige (wijkverpleegkundige of 

praktijkondersteuner) vervult een spilfunc-
tie bij de uitvoering van het programma 
en zorgt voor samenhang. Denk hierbij aan 

taken als voorbereiding MDO, coördinatie, 
casemanagement en afstemming met het 
sociaal domein. 

Verbinding met wijkverpleging
In de praktijk betekent dit in elk geval dat voor 
de patiënten met wijkverpleging de processen 
binnen het geriatrie-model in de huisartsen-
praktijk en wijkverpleging op elkaar worden 
afgestemd. Daarnaast ziet VGZ graag initiatieven 
waarbij de verpleegkundige functie binnen het 
Triple Geriatrie Model wordt ingevuld door de 
wijkverpleegkundige. Uitgangspunt is dat:
• De bekostiging van de wijkverpleging gelijk 

blijft; de extra inzet wijkverpleging wordt 
gefinancierd vanuit de integrale ketenzorg 
voor kwetsbare ouderen.

• De wijkverpleegkundige niet in dienst 
komt van de huisarts of zorggroep, maar 
dat samenwerking op gelijkwaardige basis 
plaatsvindt. Hierin kan ieders eigen verant-
woordelijkheden ten aanzien van de zorg 
voor kwetsbare ouderen worden genomen. 

• inclusie van kwetsbare ouderen gebeurt op 
basis van casefinding3 vanuit het netwerk 
van de huisartspraktijk. Dit kan vanuit de 
eigen spreekkamer, maar ook bijvoorbeeld 
door gebruik te maken van de signaalfunctie 
van de wijkverpleegkundige of van het soci-
aal wijkteam.

• na inclusie door de huisarts volgt een pro-

bleeminventarisatie tijdens een huisbezoek 
van de verpleegkundige (praktijkondersteu-
ner/wijkverpleegkundige) met patiënt en 
mantelzorger. Problemen op zowel medische 
als niet-medische domeinen komen aan de 
orde (multidomein analyse). Het uitgangs-
punt is de behoefte van de patiënt. 

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

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

• casemanagement is vast onderdeel van het 
leefzorgplan, omdat bij kwetsbare ouderen 
sprake is van een aantoonbaar problema-
tisch verlies van vermogen tot eigen regie. 
Dementie wordt gezien als een van de ziek-
tebeelden van kwetsbare ouderen en kan 
reden zijn voor inclusie. Daar waar dementie 
specifieke kennis en kunde vraagt, vervult de 
casemanager dementie in de regel het case-
management.  
Integratie van de specifieke dementiezorg 
binnen de ketenzorg voor kwetsbare oude-
ren ligt voor de hand. VGZ ziet graag een 
gezamenlijk plan van aanpak voor integrali-
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teit, gespecificeerd naar onderdelen, tege-
moet.

• bij polyfarmacie4 vindt een jaarlijkse medi-
catiebeoordeling plaats.

• Verbinding met het sociale domein is geen 
vanzelfsprekendheid. Het realiseren van de 
verbinding met de wijkverpleging kan dit 
proces bespoedigen vanwege de wijkge-
richte benadering van de thuiszorg. Invulling 
van de verpleegkundige functie binnen het 
geriatrie-model door de wijkverpleegkundige 
ziet VGZ daarom als belangrijk middel om de 
integraliteit van de aanpak te borgen.

• De beschikbaarheid en toegankelijkheid 
van eerstelijns verblijf wordt steeds belang-
rijker aangezien kwetsbare ouderen steeds 
langer zelfstandig thuis wonen, wat de kans 
op medische complicaties in de thuissitu-
atie doet toenemen. Het programma dient 
daarom bij te dragen aan optimalisatie van 
het eerstelijns verblijf in de regio op het 
gebied van doelmatigheid en toegankelijk-
heid.

• ICT-voorziening
 Het realiseren van verbinding (met de 

wijkverpleging, het sociaal domein en het 
ziekenhuis) vereist een ICT-omgeving die 
informatie-uitwisseling mogelijk maakt en 
die rekening houdt met privacy-eisen en het 
belang van de patiënt tot het voeren van 
regie op de zorgverlening. VGZ verwacht van 
de zorggroepen de stand van zaken en een 
plan van aanpak voor doorontwikkeling. 

1.3.b. Opstap naar integrale 
ketenzorg voor kwetsbare ouderen

Met zorggroepen die nog niet in een zodanig 
stadium van ontwikkeling en implementatie van 
programmatische ouderenzorg zijn, dat contrac-
tering van integrale ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen tot de mogelijkheden behoort, maar 
wel in een zodanige fase van ontwikkeling zijn 
dat dat niveau binnen één of maximaal twee 
jaren kan worden bereikt, gaan wij graag in 
gesprek om te komen tot afspraken.

Zorggroepen kunnen hiervoor contact opnemen 
met de regionale inkoper.

De afspraken kunnen leiden tot bekostiging 
van de verdere implementatie van de integrale 
ketenzorg voor kwetsbare ouderen in de vorm 
van contractering van een S3-prestatie (kop-
tarief). Bekostiging van de indirecte zorg vindt 
plaats via de prestatie Zorg voor Kwetsbare 
Ouderen, die we met de zorggroep (op zorg-
groepniveau) overeenkomen.

3 Inclusie kan plaatsvinden door screening (het scree-

nen van de huisartspopulatie en proactief benaderen 

van potentiële kwetsbare ouderen) of casefinding 

(inclusie op basis van signalering door HA, POH of 

WVK).  
4 Met ‘polyfarmacie’ wordt chronisch gebruik van vijf of 

meer medicijnen bedoeld.
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Gestelde kwaliteitseisen ECG
 − het standaardiseren van te gebruiken goed-
gekeurde ECG-apparatuur. Verschillende 
apparaten geven immers verschillen in 
resultaten;

 − het onderhoud (o.a. kalibratie) van de appa-
ratuur dient structureel te zijn geregeld;

 − het inzetten van een ECG apparaat dient te 
zijn geprotocolleerd op basis van consen-
sus binnen de zorggroep in overeenstem-
ming met de tweede lijn;

 − de zorggroep biedt scholing aan in het 
gebruik van de ECG-apparatuur;

 − de huisarts dient de scholing op het inter-

preteren van ECG’s te hebben afgerond;
 − de huisarts dient aantoonbaar actuele vol-
doende (genormeerd) ervaring te hebben in 
het uitvoeren en interpreteren van ECG’s;

 − binnen de zorggroep dient een expertteam 
te zijn dat, naast eventueel andere CVRM 
gerelateerde vraagstukken, periodiek ECG’s 
beoordeelt èn onderling toetst (ICT);

 − het expertteam heeft 1 a 2 keer per jaar 
een intervisie met de cardiologen van het 
ziekenhuis waarbij een aantal ECG’s wordt 
beoordeeld;

 − de huisarts moet een consultatie mogelijk-
heid hebben bij de cardioloog (bijvoorbeeld 

via het Informatiesysteem voor ketenzorg);
 − afspraken zijn gemaakt (RTA) over het door- 
en terugverwijzen op basis van een ECG;

 − solopraktijken worden beoordeeld door een 
expertteam inclusief cardioloog;

 − goede (concrete) afspraken rondom eerste-
lijns diagnostiek en tweedelijns consultatie 
dienen door zorggroep en ziekenhuis te 
zijn vastgelegd. Het doel is zoveel mogelijk 
diagnostiek uitvoeren in de 1e lijn. Als de 2e 
lijn in beeld komt, zijn daar goede afspraken 
mee gemaakt;

 − Maximale inclusie zoals beschreven in para-
graaf 2.2.a. 

Bijlage e | Randvoorwaarden / kwaliteitscriteria ECG
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Voorbeeld 1: Doelmatig voorschrijven long-
medicatie
- Wat houdt de vernieuwing in?
Patiënten met astma en COPD gebruiken een 
breed scala aan medicatie. Een groep voor-
schrijvers (huisartsen en specialisten) heeft voor 
deze patiëntgroep, met de NHG-standaard als 
uitgangspunt, een nieuw formularium gemaakt 
dat kan leiden tot een verbetering van het voor-
schrijfgedrag.
- Hoe komt de vernieuwing de patiënt ten 

goede?
Met het Maastrichtse long-formularium kunnen 
de volgende doelstellingen worden gerealiseerd:
Betere diagnostiek door het volgen van NHG- 
richtlijnen. Minder producten (nu meer dan 100) 
leidt tot meer deskundigheid bij de huisarts, 
apotheker, praktijkondersteuner en apothekers- 
assistente. Dat leidt ook tot betere en uniforme 
instructies aan de patiënt. Commitment van 
samenwerkende partijen betekent dat wat er op 
het recept staat, ook afgeleverd wordt. Het afle-
vergedrag van de apotheek wordt niet beïnvloed 
door kortingen/marges of andere prikkels. Er is 
altijd ruimte voor de huisarts als hij/zij om goede 
redenen wil uitwijken naar een niet-voorkeursge-
neesmiddel. 
- Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?

Door gezamenlijke inkoop- en volumeconcen-
tratie is zorgverzekeraar in staat om prijzen 
van voorkeursgeneesmiddelen naar een eerlijk 
niveau te krijgen. 
-  Werkwijze?
Om in aanmerking te komen voor een resul-
taatsbeloning kunnen bijvoorbeeld zorggroepen 
samen met ziekenhuizen/specialisten afspreken 
om voor genoemde populatie voortaan volgens 
het Maastrichtse-formularium voor te schrij-
ven. Om dit te realiseren is een samenhangend 
geheel aan transmurale afspraken nodig en een 
plan van aanpak waarin de volgende onderdelen 
terug moeten komen: doelstelling, doelgroep en 
onderbouwing, werkwijze en evaluatiemoment
-  Waarop wordt gemeten/indicator? 
Huisartsen laten zien dat in eerste jaar een nog 
te bepalen percentage van de nieuwe patiën-
ten, of patiënten die een nieuw middel moeten 
ontvangen, medicatie ontvangen conform Maas-
trichts-longformularium. 

P.M.  Ook voor het doelmatig voorschrijven insu-
lines kan dezelfde redenering en werkwijze wor-
den gevolgd.

Voorbeeld 2: verbetering van het hoofd-be-
handelaarschap van tweede- naar eerste lijn
- Wat houdt het initiatief in?
Uit VGZ-data blijkt dat er per regio en per zorg-
groep grote verschillen bestaan in het hoofd-be-
handelaarschap van chronische patiënten ( DMII, 
COPD/astma en HVZ) in de eerste en tweede lijn. 
Daar kunnen allerlei redenen aan ten grondslag 
liggen. Het terugdringen van de verschillen in 
variatiebreedte die nu tussen regio’s en zorg-
groepen bestaat, vergt een flinke inspanning van 
zorgverleners in beide lijnen.  
-  Hoe komt de vernieuwing de patiënt ten 

goede?
Een aantal patiënten dat nu in de tweede lijn 
wordt behandeld (immers van oudsher onder 
controle van de specialist) kan met behoud van 
kwaliteit ook in de eerste lijn worden behandeld, 
omdat in de eerste lijn integrale ketenzorgpro-
gramma’s worden aangeboden die dat borgen. 
Patiënt hoeft niet meer naar ziekenhuis en kan 
zorg dicht bij huis ontvangen. Deze zorg komt 
ook niet meer ten laste van het Eigen Risico. 
- Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Zorg in de eerste lijn is over het algemeen goed-
koper dan zorg in de tweede lijn, temeer ook 
omdat in de tweede lijn vaak sprake is van interne 
doorverwijzing en aanvullende diagnostiek.

Bijlage f | Praktijkvoorbeelden resultaatsafspraken/variabele beloning
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- Werkwijze?
Om in aanmerking te komen voor een resul-
taatsbeloning kunnen bijvoorbeeld zorggroepen 
samen met ziekenhuizen/specialisten afspreken 
om een deel van de populatie chronische- 
patiënten dat nu in het ziekenhuis wordt behan-
deld, voortaan in de eerste lijn te behandelen. 
Om dit te realiseren is een samenhangend 
geheel aan transmurale afspraken nodig en een 
plan van aanpak waarin de volgende onderdelen 
terug moeten komen: doelstelling, doelgroep en 
onderbouwing, werkwijze en evaluatiemoment.
- Waarop wordt gemeten/indicator?
De indicator waarop resultaatsbeloning zal 
plaatsvinden: voorbeeld, de zorg van een nader 
af te spreken aantal patiënten met COPD-ken-
merken wordt in 2018 overgeheveld van tweede 
naar eerste lijn.

Voorbeeld 3: Minder variatie bij inclusiecij-
fers 
- Wat houdt de vernieuwing in?
De (soms grote) verschillen in prevalentie en 
inclusie tussen regio’s en zorggroepen kun-
nen allerlei oorzaken hebben. Deze verschillen 
zijn voor een deel het gevolg van regionale 
omstandigheden dan wel -afspraken die tot op 
zekere hoogte beïnvloedbaar zijn. Het gemid-
delde inclusie percentage in de keten van totale 
populatie bij VGZ preferente zorggroepen en de 
range zijn groot:

- Hoe komt de vernieuwing de patiënt ten 
goede?

Goede patiëntenzorg is er bij gebaat om te blij-
ven sturen op in- en exclusie, omdat er zó voor 
kan worden gezorgd, dat alleen die patiënten 
in de keten worden geïncludeerd waarvoor een 
multidisciplinaire programmatische aanpak 
noodzakelijk is. 
ZN en InEen hebben landelijke in- en exclusie-
criteria opgesteld. https://ineen.nl/wp-content/
uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-ex-
clusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf. Alle 
afgesproken criteria zijn belangrijk. Het is een 
combinatie van aandoening specifieke en gene-
rieke in- en exclusiecriteria.
- Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Grote variatie in in- en exclusie leidt tot over- en 
onderhandeling en draagt op termijn niet bij aan 
betaalbare zorg. Spiegelinformatie kan een eer-
ste aanwijzing geven dat de in- en exclusiecij-
fers in een bepaalde regio, gegeven patiënt- en 

regiokenmerken, onverklaarbaar afwijken van de 
normaalverdeling. Door de herkomst van deze 
verschillen te onderzoeken, door daar maataf-
spraken over te maken, kan de zorg doelmatig 
worden georganiseerd. 
-  Werkwijze? 
Voorbeeld: het aantal patiënten met COPD dat 
zijn/haar hoofdbehandelaar heeft in de tweede 
lijn is significant afwijkend van het landelijke 
gemiddelde en/of best practise. Om in aan-
merking te komen voor een resultaatsbeloning 
kunnen zorggroepen samen met ziekenhuizen/
specialisten voorwaarden scheppen en afspra-
ken maken om de (hoofd)behandeling van 
het aantal COPD-patiënten naar de huisarts te 
brengen. Om dit te realiseren is een samenhan-
gend geheel aan transmurale afspraken nodig 
en een plan van aanpak waarin de volgende 
onderdelen terug moeten komen: doelstelling, 
doelgroep en onderbouwing, werkwijze en eva-
luatiemoment.

  Gemiddelde en range van 
alle prevalente zorggroepen 
(volgens rapport transparantie 
ketenzorg 2015, Ineen)

Gemiddelde inclusie per-
centage in keten, van totale 
populatie, bij alle zorggroepen 
(inclusie “prevalentie”)

Gemiddelde inclusie percentage en 
range in de keten, bij VGZ preferente 
zorggroepen (afgesproken inclusie)

DM 5,1% (4,0-6,5) 4,20% 4,1% (2,6-5,5)

COPD 2,1% (0,4-4,2) 1,10% 1,2% (0,7-1,7)

VVR 8,0% (2,9-14,8) 5,60% 4,7% (2,4-6,5)

HVZ 4,5% (2,0-7,0) 2,70% 2,7% (1,6-4,2)

Astma 4,7% (0,5-8,7) 1,80% ? (0,4-1,1)
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-  Waarop wordt gemeten/indicator? 
Zorggroep en VGZ maken naast procesafspra-
ken, concrete/meetbare afspraken over het 
aantal patiënten, behandelingen, voorschrif-
ten, aanvragen of verwijzingen et cetera dat als 
gevolg van afgesproken interventies ten goede 
is veranderd. 

Voorbeeld 4: vermindering praktijkvariatie 
(door analyse van verschillen) 
- Wat houdt de vernieuwing in?
Constatering: de kwaliteit van zorg varieert tus-
sen de verschillende huisartsenpraktijken. 
Huisartsenpraktijken leggen, ondersteund door 
zorggroepen, hun werkzaamheden en resultaten 
ten aanzien van de zorgprogramma’s vast. Zij 
kunnen hun gegevens benchmarken met andere 
praktijken, bijvoorbeeld: aantallen patiënten 
in zorgprogramma of zonder zorgprogramma, 
met gemeten bloeddruk, met goede bloeddruk, 
meten LDL-gehalte, goed LDL-gehalte, aan-
tal rokers, doelmatige medicatie, etc. Tussen 
praktijken doen zich in een aantal zorggroepen 
substantiële verschillen voor (tot een factor 3), 
bijvoorbeeld ten aanzien van patiënten goed op 
bloeddruk ingesteld. Traditioneel worden de uit-
komsten van de praktijken vaak vergeleken met 
het gemiddelde: zorggroepen hebben niet altijd 
het minimum aan zorg benoemd en huisartsen 
zijn zich daar niet altijd van bewust. Indien mini-
male criteria per indicator zijn vastgesteld en 

het aantal indicatoren onder de minimale norm 
per praktijk kunnen deze worden uitgewerkt in 
spiegelinformatie. Huisartsenpraktijk die onder 
de getrokken grens presteren kunnen actief 
worden benaderd, uitgenodigd tot reflectie en 
een concreet verbeterplan etc. Door dit verbe-
terproces verbetert de gemiddelde kwaliteit van 
zorg en vermindert de praktijkvariatie. Methodes 
van verbetering kunnen ook worden geleerd 
van de zogenaamde best practices binnen de 
zorggroep: hoe zijn hun werkwijze, organisatie, 
populatie en praktijkvoering? 
- Hoe komt de vernieuwing de patiënt ten 

goede?
Door het niet vrijblijvend spiegelen van prak-
tijkvariatie tussen huisartsenpraktijken komt 
een beweging op gang en worden praktische 
strategieën ontwikkeld om de kwaliteit van zorg 
te verbeteren. Een bepaalde minimale kwaliteit 
van zorg wordt bij alle praktijken van de zorg-
groep bij alle zorgprogramma’s gegarandeerd. 
Indien de minimale kwaliteit van zorg beter is 
geborgd zullen ketenpartners efficiënter kunnen 
samenwerken en medisch specialisten eerder 
zorg overlaten aan de eerstelijn, wat dan voor de 
patiënt in de regel leidt tot meer geïntegreerde 
zorg, dichterbij en goedkoper. 
- Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Zicht op praktijkvariatie kan vele facetten van 
ondoelmatigheid blootleggen. De middelen 
worden door het verbeterproces doelmatiger 

aangewend, methodieken van best practices 
worden verspreid. Praktijkvoering en -organi-
satie wordt in de regel generiek verbeterd en 
geborgd. Ervaring leert dat een gestructureerde 
aanpak kan leiden tot aanzienlijke besparingen. 
Zie ook hierboven.
- Werkwijze?
Via registratiecijfers worden verschillen geïden-
tificeerd. Stap een is het samen met huisartsen 
formuleren van minimale criteria per indicator. 
En waar een grens ligt ten aanzien van het aantal 
indicatoren onder de minimale norm per prak-
tijk. Stap twee is gerichte spiegelinformatie over 
deze minimale normen per praktijk verstrekken. 
Stap drie is huisartsenpraktijken die onder de 
getrokken grens presteren actief benaderen, 
uitnodigen tot reflectie en een concreet verbe-
terplan, vaststellen hoeveel tijd en welke onder-
steuning daarvoor nodig is. Deze plannen kun-
nen per praktijk erg variëren wat onderliggende 
problemen doen zich voor op het gebied van: 
praktijkvoering, praktijkorganisatie, te besteden 
tijd, samenwerkingsafspraken, ondersteuning, 
focus et cetera. Werkwijze is gericht op maat-
werk. Nodig is een plan van aanpak waarin de 
volgende onderdelen terug moeten komen: 
doelstelling, doelgroep en onderbouwing, werk-
wijze en evaluatiemoment.
- Waarop wordt gemeten/indicator? 
Voorbeeld: verbetering van het aantal praktijken 
met teveel indicatoren dat niet aan minimale 
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normen van de huisartsen van de zorggroep 
voldoet. Deze minimale normen worden door 
huisarts/zorggroep vastgesteld: zowel de hoogte 
van de minimum norm per indicator als het 
maximale aantal indicatoren onder de minimum 
normen per praktijk.
Als bijvoorbeeld de norm is dat een praktijk 
bij maximaal 6 indicatoren onder de minimum 
norm positief scoort, gaat de afspraak over het 
verminderen van het aantal praktijken met 7 of 
meer indicatoren onder de minimum norm. Zijn 
er bij de zorggroep per 1 januari 2018 X-praktij-
ken met Y-indicatoren onder de minimum norm, 
dan is de prestatieafspraak dat er per 1 januari 
2020 minder praktijken met minder indicatoren 
onder de minimum norm over zijn. 
Een tweede mogelijkheid betreft het verminde-
ren van het totaal aantal indicatoren onder de 
minimum norm (van de alle praktijken van de 
zorggroep samen). Zijn er bij de zorggroep per 
1 januari 2018 in totaal X-indicatoren onder de 
minimum norm, dan is de prestatieafspraak dat 
er per 1 januari 2020 minder indicatoren onder 
de minimum norm over zijn.

Voorbeeld 5: Verminderen van het aantal ro-
kers in alle ketens
- Wat houdt de vernieuwing in?
Het blijkt erg lastig om het aantal rokers in 
ketenprogramma’s te verminderen. Roken is een 
ernstige verslaving die grote gevolgen heeft 
voor de gezondheid van de roker. Door middel 
van een gestructureerd programma, samen met 
andere stakeholders op het welzijnsterrein, wil 
de zorggroep bijdragen aan een aanzienlijke 
afname. Via social media en traditionele media 
zal steeds aandacht gevraagd worden voor het 
stoppen met roken.
- Hoe komt de vernieuwing de patiënt ten 

goede?
Zie argumentatie: Stoppen met roken program-
ma’s.
- Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Stoppen met roken programma’s vormen een 
effectieve manier om roken en de schadelijke 
gevolgen van roken terug te dringen. 
-  Werkwijze? 
De volgende zaken zullen uitgewerkt moeten 
worden: 
Uitwerking van het aanvalsplan stoppen met 

roken, waarbij de zorggroep beschrijft hoe de 
aanpak gaat zijn, welke stakeholders betrokken 
worden, hoe de social media en traditionele 
media betrokken worden en hoe gestimuleerd 
wordt om een Stop met roken beweging in gang 
te zetten binnen de regio.
Aangeven op welke momenten welke doelen 
met betrekking tot de implementatie van het 
aanvalsplan gerealiseerd kunnen worden.
De indicator waarop resultaatsbeloning zal 
plaatsvinden: voorbeeld, percentage stoppers 
aan het einde van jaar 1 en jaar 2. 
- evaluatiemomenten: Om dit te realiseren is een 
samenhangend geheel aan transmurale afspra-
ken nodig en een plan van aanpak waarin de vol-
gende onderdelen terug moeten komen: doel-
stelling, doelgroep en onderbouwing, werkwijze 
en  evaluatiemoment. 
-  Waarop wordt gemeten/indicator? 
Om in aanmerking te komen voor een resultaats-
beloning kan met VGZ afgesproken worden dat 
na 1 jaar van het Stoppen met roken programma 
een x percentage rokers minder is binnen de 
ketenpopulatie of dat er een x percentage stop-
pers is binnen de keten.
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