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Samen werken aan zinnige Multidisciplinaire zorg  
 
Dit document is een aanvulling op het document "Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2020", zoals gepubliceerd op 1 april 2019 en 
vormt daarmee samen het volledige inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg voor 2020-2021. 
In dit document geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in ons inkoopbeleid ten opzichte van 2018-2019 en 
vervolgens een uitwerking van inkoopspecificaties, de wijze van bekostiging, de randvoorwaarden en inkoopvoorwaarden.  
 
Wij willen samen met u de patiëntzorg op een hoger niveau brengen en een bijdrage  leveren aan de betaalbaarheid van 
ons zorgstelsel en we doen dat vanuit de overtuiging dat kwaliteit en kostenbeheersing elkaar kunnen versterken. Daarom 
zetten wij in op zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten – mede dankzij en altijd samen met 
zorgaanbieders.  
 
Tijdens het eerste half jaar van 2018 hebben we samen met zorggroepen de inkoop 2018-2019 geevalueerd. Vanuit deze 
evaluatie zijn we tot de conclusie gekomen dat we richting het beleid en de inkoop van 2020 aan de voorkant samen willen 
werken aan de voorbereiding. Daarom zijn vanaf september drie werkgroepen gestart zodat zorggroepen mee kunnen 
werken aan de ontwikkeling van nieuw beleid. Wij zijn blij dat wij belangrijke input vanuit de werkgroepen Contractering, 
Inhoud en O&I hebben mogen ontvangen. Op 14 maart hebben wij onze visie op de eerstelijn en de hoofdlijnen van ons 
beleid 2020 gepresenteerd. Nu is het moment aangebroken dat we de inkoopspecificaties kunnen delen en we samen 
goede afspraken kunnen maken voor 2020-2021.  
 
VGZ kiest voor voortzetting van het contracteren van goede en persoonsgerichte zorg in de eerste lijn via multidisciplinaire 
ketenprogramma’s. Na ruim tien jaar ketenzorg gaan we per 2020 over naar standaardketens voor DM II, COPD, HVZ en 
VVR. De overige ketens astma en GGZ worden onder voorwaarden voortgezet bij de huidige deelnemende zorggroepen en 
de dbc ouderenzorg is klaar voor verdere uitrol. Voor alle ketens geldt dat we de uitvoering van de ketens willen 
optimaliseren waarbij we voor 2020 inzetten op maximaal mogelijke substitutie. 
 
Per 2020 stellen we de betaaltitels van O&I beschikbaar. VGZ biedt mogelijkheid tot afspraken over de vier prestaties die 
onder O&I vallen: praktijk-, wijk-, keten- en regiomanagement. Met deze betaaltitels kunnen we resultaatgerichte 
afspraken maken over verbetering van de inrichting, organisatie en samenwerking van het regionale zorgaanbod. Samen 
werken we aan een doelmatige inrichting van zorg waarbij  goede ondersteuning wordt georganiseerd op praktijk, keten-, 
wijk- en regioniveau. Wij vertrouwen erop dat we hiermee samen het hoofd kunnen bieden aan de toenemende drukte in 
de huisartsenpraktijk.   
 
Taken die voorheen via overhead ketenzorg werden betaald, vallen voortaan onder nieuwe betaaltitels voor 
ketenmanagement, wijkmanagement en regiomanagement. Een zorggroep kan in aanmerking komen voor deze middelen 
op basis van een standaard bedrag voor ketenmanagement en een vergoeding voor wijk- en regiomanagement op basis van 
een resultaatgericht plan voor O&I. Deze transitie kan voor sommige zorggroepen leiden tot een andere rol of andere 
activiteiten. Dit is afhankelijk van de mate waarin de zorggroep op dit moment een brede rol in de regio vervult.  
 
We zien als VGZ dat nog niet alle zorggroepen deze rol in kunnen/ willen nemen. We verwachten dat er voor de onderdelen 
praktijk-, wijk- en regiomanagement meer differentiatie zal ontstaan tussen de afspraken die we met zorggroepen maken. 
We willen hierbij de zorggroepen die voorop lopen in het veld en resultaten laten zien blijven belonen. Met zorggroepen die 
nog niet in staat zijn om een brede rol te pakken, blijven we in gesprek om tot passende afspraken te komen over transitie.   
 
Wij kijken er naar uit om met u goede afspraken te maken op basis van dit inkoopkader. Op korte termijn gaan wij met u in 
gesprek over ons beleid. Mochten er eerder vragen zijn, dan kunt u voor het stellen van deze vragen, of voor overleg 
terecht bij uw regionale inkoper.  
 
 
Annemieke van Hees 
Manager Integrale Zorg   
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1. Belangrijkste wijzigingen multidisciplinaire zorg  
2020-2021 ten opzichte van 2018-2019 

 

Onderwerp Wijziging 

Prestatie 
praktijkmanagement op 
samenwerkingsverband 

Prestatie vervalt en wordt omgevormd tot prestatie wijkmanagement binnen O&I. 

Regioprestatie De regioprestatie vervalt in de huidige vorm en wordt vanaf 2020 ingezet als een prestatie 
t.b.v. de inzet van de huisarts als bijdragen aan het regioplan in kader van 
regiomanagement O&I. 

Zorgkosten en overhead 
reguliere ketens DMII, 
COPD, HVZ en VVR 

Per 2020 gaat VGZ naar niet onderhandelbare standaardtarieven voor de zorgkosten 
en overhead voor de reguliere ketens. Alleen bij aantoonbaar resultaat zijn 
aanvullende afspraken bovenop de standaard mogelijk. Daarnaast worden zorgkosten 
en overhead per 2020 separaat gefinancierd in verband met de komst van de prestatie 
ketenmanagement binnen O&I. Ketenmanagement wordt dan ook niet langer per 
geïncludeerde patiënt gedeclareerd maar wel per ingeschreven verzekerde. 

Combinatieketens De combinatieketens voor patiënten in meerdere ketens komen per 2020 als zodanig te 
vervallen. De combinatieketens worden verrekend in het standaardtarief van de reguliere 
ketens. 

Nacalculatie reguliere 
ketens 

De nacalculatie op de reguliere ketens vervalt. Dit effect is meegenomen in de standaardprijzen 
van de reguliere ketens. Er is alleen sprake van nacalculatie bij het overschrijden van de 
afgesproken inclusie. 

Resultaatsbeloning 
ketenzorg 

Binnen de resultaatsbeloning ketenzorg geldt vanaf 2020 een verplichte afspraak met 
betrekking tot farmacie. Speerpunt hierbij is de diabetes- en longmedicatie. 

Keten Zorg voor 
kwetsbare ouderen 

In aanvulling op de huidige afspraken wordt met zorggroepen een resultaatsafspraak gemaakt 
op gebied van kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. Verder wordt de mogelijkheid voor 
deelname aan de individuele module bij huisartsenpraktijken uitgesloten indien er een keten 
in de regio loopt. 

GGZ keten Met betrekking tot de GGZ keten worden alleen nog afspraken gemaakt tot maximaal de 
financiële ruimte zoals geboden binnen de reguliere beleidsregel van POH GGZ en 

generalistische basis GGZ. Aanvullende financiering is alleen mogelijk als er vooraf 
substitutieafspraken zijn met de relevante GGZ aanbieders in de regio. 

Astma keten De astma keten wordt niet verder uitgerold naar nieuwe regio’s. Bestaande ketens 
worden alleen voortgezet als er sprake is van een positieve business case waaraan 
afspraken zijn gekoppeld met de betrokken tweedelijns aanbieders. 

GEZ De GEZ-financiering vervalt per 2020 in verband met de komst van de prestaties binnen O&I. 

Regiomanagement Per 2020 wordt er een nieuwe prestatie regiomanagement geïntroduceerd in kader van O&I. 
Zorggroepen kunnen hiervoor een regioplan indienen. 

Proces zorginkoop In overleg met zorggroepen is een nieuw proces voor de contractering met zorggroepen 
overeengekomen. Nieuw per 2020 is dat de hoogte van de resultaatsbeloning afhankelijk is van 
het moment waarop de overeenkomst tot stand komt. 
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2. Inkoopspecificaties  
 
2.a. Inkoopspecificaties standaardketens DMII, COPD, HVZ en VVR  

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, hebben wij afgelopen jaren een start gemaakt met 
de standaardisering en uniformering van de inhoud en bekostiging van de reguliere ketens. Vanaf 2020 gaat er voor de 
standaardketens DM II, COPD, HVZ en VVR een standaardtarief gelden. Onderstaand per keten de inhoudelijke omschrijving 
van de standaardketens. De tarieven voor deze ketens zijn opgenomen in hoofdstuk 4.  
 
Indien u bovenop deze basis aanvullende afspraken wilt maken, is dat mogelijk indien deze afspraken bijdragen aan zinnige 
zorg. In hoofdstuk 3 leest u meer over de voorwaarden die gesteld worden aan zinnige zorg initiatieven.  

 
2.a.1 Zorgketens DMII, COPD, HVZ, VVR 

Zorgketen DMII 
NR. Onderwerp en toelichting 

1 Grondslagen voor inkoopbeleid 

 

Als basis geldt: 
De actuele versie van de NDF Zorgstandaard Diabetes  o.a. gebaseerd op de NHG-standaard, inclusief het addendum 
‘Geïndiceerde Preventie’  
VGZ benchmark-gegevens. 
Als uitgangspunt voor de uitvoering 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 interacties 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 exclusiecriteria. 
Inclusie is maximaal 4,5%.  
Zie ook:  https://ineen.nl/assets/files/assets/uploads/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-
ketenzorgprogrammas.pdf 

3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg  

 

Al de DM II gerelateerde directe/indirecte zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, voor de chronische patiënt, 
onderdelen o.a: 
- huisarts / POH controle; 
- Diabetesbegeleiding zoals bijv. leefstijl, dieet of medicamenteus 
- individueel zorgplan; 
- stoppen met roken; 
- Indien voor DM patiënt ook CVRM zorg nodig is, wordt deze binnen de DM keten gegeven. 

4 Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners  

 
De diabetesverpleegkundige maakt deel uit van het multidisciplinaire team. Hij/ zij voldoet aan het 
beroepsdeelprofiel diabetesverpleegkundige. 

5 Zorg in de keten: consultatie medisch specialist/kaderarts 

 
De beschikbaarheid van medisch specialist/kaderarts voor consultatie (telefonisch of email)  
 

6 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. Dat wil 
zeggen dat er patiënten zullen zijn die meer, minder of geen diëtetiek nodig hebben. Voor patiënten waarvoor 
diëtetiek is geïndiceerd, wordt op maat bepaald hoeveel uren nodig zijn. 
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Het gemiddelde per patiënt die diëtetiek in relatie tot Diabetes ontvangt,  is afhankelijk van hoe lang iemand 
Diabetes heeft en hoe ernstig. Gemiddeld 18-105 minuten. Er zijn dus patiënten die slechts een eenmalig 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 kan ook ureninzet vanuit de aanvullende verzekering worden 
vergoed.    

7 Zorg in de keten: overige zorg ketenpartners voetzorg 

 

De podotherapeut is ingeschreven in het Kwaliteitsregister paramedici. 
De pedicure   

 is geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) van ProCert  

 óf een pedicure met aantekening ‘Diabetes voet’  

 óf een pedicure die is geregistreerd in het Register Paramedische Voetzorg (RPV) van Stipezo  

 óf een pedicure die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners (KMV) van de 
Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners (NMMV)  

Voor de inhoud van de diabetische voetzorg wordt de actuele Richtlijn Diabetische voet gehanteerd.  
De inkoopspecificatie voetzorg is opgenomen in bijlage a. 

8 Zorg in de keten: Fundus 

 
Fundusscreening is onderdeel van de zorgketen en vindt plaats binnen drie maanden na diagnose. Vervolg-screening 
vindt plaats na maximaal 2 jaar. Tussentijdse extra screening is mogelijk bij aanwezige risicofactoren; toetsing aan de 
NHG-standaard/zorgstandaard.  

9 Zorg in de keten: ECG 

 
Een ECG wordt waar nodig ingezet binnen de DM II keten indien er sprake is van CVRM-indicatie. Voor ECG gelden 
de kwaliteitseisen die staan opgenomen in bijlage e. Naast deze keten kan geen M&I ECG voor dezelfde patiënt 
worden gedeclareerd. 

 

Zorgketen COPD  
NR. Onderwerp en toelichting 

1 Grondslagen voor inkoopbeleid 

 

Algemeen geldt de NHG-standaard als basis: 
De actuele versie van de Zorgstandaard COPD, o.a. gebaseerd op de NHG standaard COPD. 
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 interacties 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 
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worden gemaakt over substitutie. 
Zie ook: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-
ketenzorgprogrammas.pdf  

3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg  

 

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. 

4 Zorg in de keten: consultatie medisch specialist/kaderarts 

 
de beschikbaarheid van de medisch specialist/kaderarts voor consultatie (telefonisch of email)  
 

5 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. 
Dat wil zeggen dat er patiënten zullen zijn die meer, minder of geen diëtetiek nodig hebben. Voor de patiënten 
waarvoor diëtetiek is geïndiceerd is het de bedoeling dat op maat wordt bepaald hoeveel zorg nodig is.  
Het gemiddelde per patiënt die diëtetiek in relatie tot COPD ontvangt waar VGZ vanuit gaat is gemiddeld 180 
minuten. Daar zijn dus patiënten bij die slechts een 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, kan de diëtist buiten de DBC om maximaal 3 uur declareren 
vanuit de basisverzekering, en wanneer van toepassing kan ook ureninzet vanuit de aanvullende verzekering 
worden vergoed.    

7 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 NHGstandaard.  

 

Zorgketen HVZ  
NR. Onderwerp en toelichting 

1 Grondslagen voor inkoopbeleid 

 

Algemeen geldt de NHG standaard als basis: 
De actuele versie van de zorgstandaard\richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) o.a. gebaseerd op 
de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement. 
Als uitgangspunt voor de uitvoering 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 interacties 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 inclusiepercentage dan in 2019 is gerealiseerd is mogelijk, mits deze groei voortvloeit uit substitutie 
afspraken met de tweede lijn. 
Zie ook:  https://ineen.nl/assets/files/assets/uploads/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-
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ketenzorgprogrammas.pdf 

3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg  

 

Al de aan HVZ gerelateerde directe\indirecte zorg zoals huisartsen die plegen te bieden voor de chronische 
patiënt zoals: 
- huisarts / POH controle; 
- individueel Zorgplan; 
- stoppen met roken; 
- indirecte tijd. 
Bij de DM-patiënt wordt deze zorg als onderdeel van de DM-keten gegeven. 
Indien er sprake is van beweegadvies, dan adviseren wij om dit te verbinden met het lokale sportaanbod in de 
wijk. 

4 Zorg in de keten: consultatie medisch specialist/kaderarts 

 De beschikbaarheid van de medisch specialist/kaderarts voor consultatie (telefonisch of email)  

5 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. 
Dat wil zeggen dat er patiënten zullen zijn 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 kan ook ureninzet vanuit de aanvullende verzekering 
worden vergoed.    

6 Zorg in de keten: ECG 

 
Een ECG wordt waar nodig ingezet binnen de keten en dient te voldoen aan de kwaliteitseisen die staan 
opgenomen in bijlage e. Naast deze keten kan geen M&I ECG worden gedeclareerd.  

 

Zorgketen VVR  
NR. Onderwerp en toelichting 

1 Grondslagen voor inkoopbeleid 

 

Als basis geldt: 
De actuele versie van de zorgstandaard\richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) o.a. gebaseerd op 
de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement. 
Als uitgangspunt voor de uitvoering 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 interacties tussen geïnformeerde en 
geactiveerde patiënten en voorbereide en proactieve teams van zorgverleners. 

2 Doelgroep patiënten 

 

Patiënten met bekend verhoogd vasculair risico en\of patiënten die zich melden met ongerustheid over een 
eventueel verhoogd risico op hart-en vaatziekten. In alle gevallen dient voldaan te worden aan de landelijk 
afgesproken aandoening specifieke en generieke in- en exclusiecriteria. 
Maximale vergoedingspercentage is 4%, danwel hoger op basis van de regressieanalyse van VGZ.  
Zie ook: https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-
ketenzorgprogrammas.pdf  

3 Zorg in de keten: Huisartsenzorg 

 

Al de op verhoogd vasculair risico gerichte directe\indirecte zorg zoals huisartsen die plegen te bieden voor de 
chronische patiënt: 
- huisarts / POH controle; 
- Begeleiding verhoogd vasculair risico zoals leefstijl, dieet of medicamenteus; 
- individueel Zorgplan; 
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- stoppen met roken; 
Bij de DM patiënt wordt deze zorg als onderdeel van de DM keten gegeven. 
Indien er sprake is van beweegadvies, dan adviseren wij om dit te verbinden met het lokale sportaanbod in de 
wijk. 

4 Zorg in de keten: consultatie medisch specialist/kaderarts 

 de beschikbaarheid van de medisch specialist/kaderarts voor consultatie (telefonisch of email)  

5 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. 
Dat wil zeggen dat er patiënten zullen zijn die meer, minder of geen diëtetiek nodig hebben. Voor de patiënten 
waarvoor diëtetiek is geïndiceerd, is het de bedoeling dat op maat wordt bepaald hoeveel zorg 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 een eenmalig 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 kan ook ureninzet vanuit de aanvullende verzekering 
worden vergoed.    

6 Zorg in de keten: ECG 

 
Een ECG wordt waar nodig ingezet binnen de keten en dient te voldoen aan de kwaliteitseisen die staan 
opgenomen in bijlage e. Naast deze keten kan geen M&I ECG worden gedeclareerd. 

 
2.a.2 Aanscherping In- en exclusie criteria  
VGZ vindt het belangrijk om te blijven sturen op in- en exclusie, omdat we er zo voor kunnen zorgen, dat alleen die 
patiënten in de keten worden geïncludeerd waarvoor een multidisciplinaire programmatische aanpak noodzakelijk is. Naast 
inhoudelijke criteria spelen ook doelmatigheidsafwegingen een rol.  
ZN en InEen hebben landelijke in- en exclusiecriteria opgesteld waarbij aandoenings-specifieke criteria en generieke 
exclusiecriteria zijn opgesteld die voor iedere keten gelden: https://ineen.nl/assets/files/assets/uploads/160707-InEen-
Inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf  
Patiënten die geen ketenzorg ontvangen, kunnen de noodzakelijke behandeling en/of begeleiding vanuit reguliere 
prestaties van huisartsenzorg of andere aanbieders krijgen. Alle afgesproken criteria zijn belangrijk. Het is een combinatie 
van aandoeningsspecifieke, generieke in- en exclusiecriteria,  hoofdbehandelaarschap en noodzaak voor multidisciplinaire 
programmatische ketenzorg, die gezamenlijk de in- of exclusie bepalen. 
 
Als VGZ hanteren wij maximale inclusiepercentages. Als er op basis van regionale kenmerken dan wel aantoonbare 
substitutie, een hogere inclusie aannemelijk kan worden gemaakt, kan in overleg van de maximale inclusie worden 
afgeweken.   
 
We gaan uit van de volgende percentages:  
- DM II: 4,5% 
- COPD: 1,5% 
- VVR: 4%* (maximaal vergoedingspercentage) 
- HVZ: geen maximale inclusie van toepassing 
 
*indien wij uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 (over 2018) met u een positieve evaluatie over de kwaliteit van VVR-
zorg kunnen afronden, kunt u voor 2020 opnieuw kiezen voor het maken van een budgetafspraak zoals in 2018 en 2019. Dit 
betekent dat er een budget wordt afgesproken op basis van de standaardprijs vermenigvuldigd met de inclusie.  

 
2.a.3 Optimaliseren standaardketens 
In de uitvoering van de standaardketens zien we verschillen tussen zorggroepen. Het betreft hierbij zowel de uitvoering van 
de keten, als het aantal patiënten dat in de eerste lijn wordt behandeld ten opzichte van de tweedelijn. Voor 2020 legt VGZ 
de focus op het op orde hebben van de basis en het substitueren van patiënten van de tweede naar eerste lijn voor de 
zorggroepen die dit betreft.    
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2.a.4 Fysiek meekijkconsult specialist/kaderarts 
 
Aanvullend op de standaardketens kunnen afspraken gemaakt worden over een fysiek meekijkconsult door specialist en/of 
kaderarts. In bijlage c zijn de voorwaarden opgenomen. 

  
2.a.5 Overige aanvullende afspraken 

Bovenop de standaardketens kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt die gerelateerd zijn aan een betreffende 
keten. Deze afspraken worden alleen gemaakt indien er een positieve business case kan worden overlegd.  

 

2.a.6 Resultaatsbeloning 

Naast standaardisering en uniformering van zorgpaden, biedt VGZ zorggroepen ook mogelijkheden om in te spelen op 
regionale omstandigheden. Immers zorg wordt in de regio geleverd. Daar liggen kansen en uitdagingen voor verbetering. 
Onze aanpak is erop gericht om zorggroepen op te roepen om regionale knelpunten te benoemen en daarmee aan de slag 
te gaan. Met zorggroepen maken wij resultaatsafspraken op het gebied van ketenzorg binnen de overeenkomst voor 
multidisciplinaire zorg. Deze afspraken zijn gekoppeld aan een resultaatbeloning als opslag op de tarieven voor de 
standaardketens (zie par 4.3). 

Wij verwachten van initiatieven in dit kader duidelijke geformuleerde resultaten.  
 
Welke algemene uitgangspunten verbindt VGZ aan initiatieven/ projecten en het behalen van variabele 
beloningsdoelstellingen?  
 Er worden maximaal drie projecten afgesproken. 
 Bij iedere zorggroep heeft één project betrekking op doelmatige farmacie conform voorstel VGZ.  
 Zorggroep en VGZ komen in gezamenlijk overleg tot de keuze voor maximaal twee andere onderwerpen, op basis van 

regionale knel- en/of speerpunten.  
 Indien er in de regio nog substitutie van tweede naar eerstelijn mogelijk is wordt dit meegenomen in de 

resultaatsafspraken.  
 Zorggroep werkt initiatieven op projectmatige basis uit (met onder meer duidelijke doelstellingen/resultaten en 

termijnen).  
 Projecten hebben (in eerste aanleg) een looptijd 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. 
 
In bijlage f is de resultaatsafspraak met betrekking tot doelmatige farmacie opgenomen zoals deze voor alle zorggroepen 
van toepassing is. Aanvullend kunnen andere onderwerpen gekozen worden. In bijlage f is een aantal voorbeelden van 
dergelijke initiatieven opgenomen.  
 

2.b. Inkoop overige producten  

2.b.1. Astma ketenzorg 
Recent is de keten Astma geëvalueerd. De beoogde doelstelling om substitutie te bewerkstelligen van tweede naar eerste 
lijn zien we helaas nog niet. VGZ kiest er daarom voor om de keten niet verder uit te rollen naar nieuwe regio’s.  Met de 
zorggroepen waar de keten astma reeds loopt, gaan wij in gesprek om alleen onder voorwaarden door te gaan met de 
keten. Wij kopen de keten astma alleen nog in als een positieve business case de basis is, gekoppeld aan 
resultaatsafspraken met de zorggroep en de betrokken tweedelijns aanbieders.   
 

2.b.2. Integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen 
Vanaf 2018 zijn wij op beperkte schaal gestart met de uitrol van integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen. We doen dit 
met zorggroepen die de afgelopen jaren hebben aangetoond al succesvol te zijn met de uitvoering van integrale ketenzorg 
voor kwetsbare ouderen. Op basis van onze ervaringen met de contractering van integrale ketenzorg, streven we naar een 
meer uniforme aanpak en tarief, gebaseerd op succesvolle ervaringen in de voorbije jaren. Met zorggroepen die 
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geïnteresseerd zijn in de contractering van integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen, gaan wij in gesprek, waarbij we 
vooral willen weten wat de bereikte resultaten van de zorggroep zijn op het vlak van zorg voor kwetsbare ouderen. Uw 
aanvraag beoordelen 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 verkeren 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 ontwikkelingstraject 
ter voorbereiding op de contractering van integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen. Bekostiging van de zorg vindt plaats 
op basis van de reguliere prestaties (inschrijftarief, consulten). 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 deelnemende huisartsen vindt plaats in de vorm van een koptarief (S3-prestatie). 
Dit tarief kan gedeclareerd worden door de zorggroep per kwetsbare oudere. Zie voor de inhoudelijke uitgangspunten 
bijlage d. 
 

2.b.4. POH GGZ & GGZ Ketenzorg 
 
POH GGZ  
Onze visie rondom POH-GGZ laat zich het best als volgt omschrijven; de cliënt komt bij de huisarts met een GGZ-gerelateerd 
probleem. Door een goede triage in de huisartsenomgeving - bij voorkeur gebruik makend van een digitaal 
beslissingsondersteunend instrument - ontstaat daar een gerichte oplossing: zelfzorg (al dan niet begeleid door de POH), 
begeleiding door de POH of huisarts of doorgeleiding naar de generalistische basis GGZ, of naar de Specialistische GGZ. We 
houden ons aan het landelijk vastgestelde functie- en competentieprofiel POH-ggz voor wat betreft de opleiding. Daarnaast 
zijn in de reguliere contractering de belangrijkste criteria:  

• samenwerkings-en verwijsafspraken; 
• consultatie; 
• digitale zorg en 
• digitale verwijsondersteuning. 

Met rechtspersonen en zorggroepen maken we nadere afspraken over: 
• het maken van samenwerkingsafspraken tussen 
• huisartsen/POH ggz, GBGGZ en SGGZ; 
• goede triage en gebruik van beslissingsondersteunende 
• instrumenten (waardoor matched 
• care geborgd is); 
• toepassing van e-health; 
• gebruik van consultatie; 
• aansluiting bij het sociale domein. 

Voor de POH GGZ staan we de maximale ruimte in de beleidsregel toe en gedoseerd is een ruimere inzet dan twaalf uur per 
normpraktijk mogelijk. Dit financieren we als er sprake is van aantoonbare substitutie.  
   
GGZ Ketenzorg  
Als VGZ stimuleerden wij de afgelopen jaren verschillende vormen van integrale GGZ ketenzorg. Achtergrond hiervan is de 
visie dat met een sterk georganiseerde eerste lijn, substitutie vanuit de generalistische basis GGZ en specialistische GGZ kan 
worden gerealiseerd en cliënten dichter bij huis kunnen worden behandeld.  
  
De verschillende ketens zijn het afgelopen jaar geëvalueerd. Uit deze evaluatie komt naar voren dat er inhoudelijk 
belangrijke voordelen bestaan bij het werken in een GGZ keten binnen de eerste lijn. De financiële evaluatie laat echter wel 
een aantal belangrijke verbeterpunten zien, waarbij de conclusie is dat niet in alle ketens substitutie wordt gerealiseerd. Dit 
wordt dan ook als belangrijke randvoorwaarde gezien in de continuering van ketenzorg GGZ.  
  
VGZ blijft de mogelijkheid bieden om in 2020 integrale ketenzorg GGZ te organiseren binnen de eerste lijn. Wel stellen wij 
de maximale financiële ruimte uit de beleidsregels (POH GGZ & Generalistische basis GGZ) als uitgangspunt. Aanvullende 
financiering  op de beleidsregel is alleen mogelijk indien er vooraf substitutieafspraken gemaakt zijn met de relevante GGZ-
aanbieders in dit gebied. Een integrale keten van GGZ zonder aansluiting van generalistische basis en specialistische GGZ is 
niet mogelijk. 
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2.b.5 Gecombineerde Leefsijl Interventie (GLI) 
Vanaf 1 januari 2019 bestaat de aanspraak op en bekostiging van de GLI binnen de zorgverzekeringswet (Zvw). VGZ kiest er 
in 2020 en 2021 voor om zorggroepen en bij de beroepsgroep geregistreerde leefstijlcoaches te contracteren. Dit om 
Gecombineerde leefstijl interventies voor haar verzekerden mogelijk te maken. We contracteren de door het RIVM erkende 
GLI-programma’s die bewezen effectief zijn. Indien er na publicatie van dit document nog programma’s door het RIVM 
worden erkend, zal VGZ beoordelen of we deze willen contracteren. VGZ biedt zorggroepen die geïnteresseerd zijn in het 
aanbieden van de GLI de mogelijkheid om dit te leveren tegen een tarief van 95% van het NZa maximum  tarief. Naast 
zorggroepen zal VGZ ook individuele leefstijlcoaches contracteren voor de GLI. Voor meer informatie verwijzen wij naar 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/huisartsenzorg/nieuws/zorginkoopbeleid-gecombineerde-
leefstijlinterventie-vgz.  

 
2.b.6 Zelfzorg chronisch zieken   
VGZ vindt het belangrijk dat een actief beleid wordt gevoerd voor het implementeren van zelfzorg. Veel partijen zijn 
inmiddels begonnen met de implementatie van zelfzorg en hebben hiervoor in een eerder stadium een beroep gedaan op 
de middelen die via Zelfzorg Ondersteund! (ZO!) beschikbaar zijn gesteld. Sinds 2019 is ingezet op verdere opschaling met 
als verandering dat er vanaf 2019 geen sprake meer is van een initiële investering via Zelfzorg Ondersteund, en dat 
eventuele benodigde (eenmalige) investeringen om het plan uit te voeren worden besproken met de zorgverzekeraar. Om 
de impact van de projecten te vergroten, is de laatste jaren al ingezet op meer commitment voor zelfzorg en een toename 
van de transparantie van de uitkomsten. Ook het jaar 2020 is gericht op verdere opschaling. De eventuele benodigde 
(eenmalige) investeringen om het plan uit te voeren, kunt u aanvragen op basis van een positieve business case die voldoet 
aan de criteria van zinnige zorg en waarin onze verzekerden aantoonbaar worden geholpen met zelfzorg. Als u hiervoor in 
aanmerking wilt komen, kunt u contact opnemen met de zorginkoper in uw regio. Het proces en de voorwaarden om 
aanvragen voor benodigde investeringen in te dienen, kunt u vinden via 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/huisartsenzorg/nieuws/implementatie-ondersteunde-zelfzorg      
 
 

2.c. Inkoop Organisatie & Infrastructuur (O&I) 

VGZ ziet in de introductie van O&I de mogelijkheid om de eerstelijn verder te versterken door enerzijds de individuele 
huisarts te ontlasten, en anderzijds concrete afspraken te maken over het oplossen van regionale knelpunten. In het 
vervolg van deze paragraaf beschrijven we de inhoud van de verschillende betaaltitels, het doel en welke voorwaarden we 
hanteren voor contractering van deze betaaltitels. 

2.c.1. Praktijkmanagement 
Het doel van deze prestatie is het ondersteunen van de huisarts op niet-patiënt gebonden taken waardoor de huisarts meer 
tijd heeft voor het leveren van zorg. De praktijkmanager heeft een bedrijfskundige/bedrijfsmatige aanpak, faciliteert de 
zorgaanbieders in de huisartspraktijk en vergroot de kwaliteit van de organisatie van de huisartspraktijk. De 
praktijkmanager beschikt daarom over een diploma op minimaal Hbo-niveau of volgt een aanvullende functiegerichte HBO 
opleiding. Praktijkmanagement is een functie die wordt uitgevoerd door een persoon anders dan de reguliere disciplines 
binnen de huisartspraktijk (zoals huisarts, assistent, POH).  

De module praktijkmanagement kan op twee manieren worden afgesloten. Individueel en via de zorggroep. Als in de regio 
80% van de individuele huisartsen ervoor kiest om dit via de zorggroep te organiseren is het niet meer mogelijk om dit 
individueel af te sluiten.  

2.c.2 Ketenmanagement  
Ketenmanagement is de nieuwe O&I-term voor wat hiervoor nog met overhead werd aangeduid. Met de komst van 
ketenmanagement worden de zorg-gerelateerde en algemene overheadtaken gestandaardiseerd, naar een landelijk 
overheadtarief voor ketenzorg. De overige kostencategorieën die niet direct verbonden zijn aan ketenzorg worden nu in lijn 
met de O&I-afspraken overgeheveld naar regiomanagement. Voorwaarde is dat zij passen in de afspraken die zijn 
opgenomen in het regioplan. Ketenmanagement omvat voortaan enkel de financiering van activiteiten van zorggroepen die 
gericht zijn op de organisatie en uitvoering van multidisciplinaire samenwerking op het gebied van de (traditionele) 
zorgketens: DM2, COPD, HVZ en VVR. 
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Aan onderstaande voorwaarden moet minimaal zijn voldaan om in aanmerking te komen voor de prestatie 
ketenmanagement. In het offertetraject vragen we u onderstaande te accorderen en indien u niet aan onderstaande 
voldoet kunt u dit met ons bespreken.  

- Een uitwerking van zorgstandaard (inhoud & organisatie) naar zorgprogramma. Hierin staan minimaal opgenomen: 
o Taak- functie en rolomschrijvingen.  
o Protocol(len)  
o Werk- en verwijs afspraken(RTA’s).  

- Een implementatieprogramma of werkwijze waarin een vertaling wordt gemaakt van het zorgprogramma naar de 
huisartsenpraktijk. Hierin wordt tevens aangeven of en hoe er verbinding wordt gelegd met relevante andere 
disciplines\domeinen. 

- Een beheer-, onderhoud- en optimalisatiecyclus van het zorgprogramma (PDCA). Ook is beschreven hoe wordt 
omgegaan met aanpassingen in zorgstandaarden en zinvolle innovaties. 

- Beschrijving van vereiste scholing en nascholing van professionals.  
- Beschreven werkwijze rondom:  

o stimuleren zelfredzaamheid 
o zorgplansturing 
o Patiënt communicatie 

- Uitvoering geven aan kwaliteitsbeleid conform Ineen” kwaliteitsbeleid van beroepsgroep en voldoen aan onder 
andere: 

o kwaliteitscyclus,  
o spiegelen,  
o transparantie en inzicht in praktijkvariaties.  
o Doelmatigheid. Binnen context van keten gerelateerde NHG standaarden tot doelmatige invulling komen ( 

receptuur, verwijzingen, diagnostiek etc). 
o Invulling geven aan juiste zorg op juiste plek (door juiste hulpverlener) 

- Aanwezigheid va een juiste ICT structuur (KIS-Keten Informatie Systeem),  
- Gemandateerd regionaal aanspreekpunt voor ketenpartners en zorgverzekeraar.  

 

2.c.3 Regiomanagement 
Het primaire doel van de prestatie regiomanagement is het zorgaanbod en de samenwerking binnen een regio naar een zo 
hoog mogelijk niveau brengen op basis van geïnventariseerde knelpunten.  We spreken van een regio als er minimaal 
100.000 inwoners gevestigd zijn en willen thema gerichte doelstellingen stimuleren die in gezamenlijkheid,  op basis van 
een regionale situatie worden geprioriteerd en waaraan gezamenlijke door verschillende stakeholders in een regio 
uitvoering aan wordt gegeven. De prestatie richt zich dus op de realisatie, optimalisatie en het onderhoud van 
samenwerkingsverbanden en overlegstructuren van zorg gerelateerde organisaties en instanties in de regio.  

Specifiek zoeken we voor deze prestatie naar plannen waarbij de inhoud zich richt op de volgende thema’s: 

1. Meer tijd voor de patiënt: de VGZ-pilot laat veelbelovende resultaten zien en deze wensen we stapsgewijs op te 
schalen. 

2. Integrale digitale diagnostiek: duurzaam organiseren en inkopen van diagnostiek en trombosezorg. 
3. Substitutie vanuit de tweedelijn: In de regio’s waar VGZ allianties voor zinnige zorg heeft gevormd, gaan we in 

gesprek over de aansluiting van het regioplan op de kwaliteitsagenda van de alliantie(s) in de regio. 
4. Aansluiting op veranderthema’s uit de VGZ visie op de eerstelijn: Hoe benutten we de beschikbare capaciteit 

optimaal en welke kansen zijn er om deze capaciteit effectief te benutten? 

Meer informatie over bovenstaande en overige ema’s kunt u vinden in ons extern inkoopdocument en in Bijlage g |Thema’s 
regiomanagement. 

Naast de contractering van regiomanagement bestaat er ook nog de mogelijkheid voor de individuele huisarts om een 
regioprestatie aan te vragen. De Regioprestatie zoals deze in 2019 bestaat wordt voor 2020 omgevormd tot een prestatie 
ten behoeve van de individuele bijdrage van de huisarts aan het bereiken van de regionaal vastgestelde doelstellingen, 
welke in het kader van regiomanagement met VGZ worden afgesproken. VGZ zal bij de zorggroepen controleren of de 
individuele huisartsen zich hierbij aan wenst te sluiten alvorens deze individueel of via de zorggroep wordt afgesloten.  
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2.c.4 Wijkmanagement 
Wijkmanagement is daarnaast gericht op de extra kosten t.b.v. het management voor de samenwerking tussen 
verschillende zorgaanbieders in de wijk. Het doel van de betaaltitel wijkmanagement is het ontlasten van huisartsen en het 
stimuleren van uitwisseling van werkwijze tussen verschillende eerstelijns zorgaanbieders om multidisciplinaire 
samenwerking tussen huisarts, andere eerstelijnszorgaanbieders, gezondheidswerkers en het sociale domein in de wijk te 
borgen en om te zorgen dat er efficiëntere bedrijfsvoering plaatsvindt en er meer tijd voor de patiënt wordt gecreëerd. VGZ 
ziet wijkmanagement als een instrument om regionaal bepaalde doelstellingen te implementeren en hierbij valt te denken 
aan taken als MDO, FTO, DTO’s.  

Beoordelingskader wijk- en regiomanagement 

Het beoordelingskader voor de prestaties wijk- en regiomanagement valt samen. We vragen 
eerstelijnssamenwerkingsverbanden een regioplan aan te leveren waarin verbeteringen worden benoemd. In dit plan staan 
regionale doelstellingen die door middel van samenwerking moeten worden behaald en wordt een vertaling gemaakt naar 
de benodigde inzet in de wijk om deze doelstellingen te bereiken.  

VGZ stelt in de beoordeling van het plan de volgende eisen:   

- Een regionale analyse van de totale populatie in het werkgebied en de bijbehorende zorgvraag vormt de basis.  
- Op basis van deze analyse worden regionale speerpunten bepaald. Dit kan op verschillende niveaus:  

o Inhoudelijk; daarbij gebruik maken van beschikbare GGD-cijfers met duiding van de regionale populatie (o.a. 
ses, vergrijzing, opbouw populatie).  

o Financieel; gebruik maken van beschikbare Vektis-cijfers. Welke algemene en sectorale bijzonderheden en 
afwijkingen doen zich voor ten opzichte van het land, en vergelijkbare regio’s.  

o Organisatorisch; daarbij op zoek naar empirische data van de verschillende zorgverleners en aanpalende 
organisaties (gemeente) zoals data m.b.t. o.a. wachttijden, zorg op de juiste plek en kwaliteit.   

- Per speerpunt wordt SMART omschreven: het doel, resultaat, de aanpak en de betrokken partners.  
- De thema’s waar VGZ regionaal aan denkt zijn; Diagnostiek, Meer tijd voor de patiënt, GGZ, kwetsbare ouderen, 

samenwerking in de wijk, V&V/ VVT, jeugdzorg, gemeentelijk domein, zorg op de juiste plek en substitutie, 
farmaceutische zorg,  ICT (breed), continuïteit en kwaliteit van zorg. 

o Waarbij één speerpunt betrekking moet hebben op diagnostiek, dit conform inkoopbeleid van VGZ. 
o Daar waar VGZ alliantieafspraken met ziekenhuizen/ VVT/ GGZ aanbieders heeft gemaakt wordt in de 

beoordeling van het plan rekening gehouden met gepaste aansluiting van de Zinnige Zorg agenda van de 
alliantiepartners. 

- Bestuurlijk mandaat van regionale stakeholders (betrokken bij speerpunten) is voorwaarde voor verdere uitwerking en 
financiering. 

VGZ stelt doelmatigheid en resultaatgerichtheid als belangrijke randvoorwaarde in de honorering net als het invulling geven 
aan de thema’s zoals benoemd in ons inkoopplan 2020-2021.  

VGZ vraagt eerstelijnssamenwerkingsverbanden voor 15 mei een eerste uitwerking van de plannen op 2 A4tjes met VGZ te 
delen. Ook vragen we hierbij reeds commitment van de betrokken stakeholders. Het format voor aanlevering kunt u vinden 
in bijlage h. Deze plannen worden door VGZ beoordeeld voordat toestemming wordt gegeven om deze plannen verder uit 
te werken. Na beoordeling van het plan volgt een gesprek over het vervolg. Hier start vervolgens een individueel traject 
waarin gekeken wordt welke gevolgen hieraan worden verbonden. De wijze van offreren volgt begin juni via het 
offerteformat van VGZ. 

2.c.5 Transitieregeling Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) regeling 
Per 2020 vervalt de regeling voor Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) met de komst van O&I. Met de gezondheidscentra 
die in 2019 gebruik maken van deze regeling, gaat VGZ in gesprek over afbouw van de GEZ-regeling en introductie van O&I-
prestaties. In deze gesprekken zullen we aandacht hebben voor een goede transitie van GEZ naar O&I.  

De standaard overgangsregeling die VGZ de gezondheidscentra aanbiedt in 2020 en 2021 betreft: 

- In 2020: 50% van GEZ-bedrag 2019 
- In 2021: 50% van GEZ-bedrag 2020 
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Naast de standaard overgangsregeling  is het voor gezondheidscentra mogelijk om door het maken van resultaatsgerichte 
afspraken in aanmerking te komen voor aanvullende financiering ter vervanging van de oude GEZ regeling. Deze afspraken 
kunnen als onderdeel van het regioplan ingebracht worden en sluiten aan bij de werkwijze zoals binnen O&I wijk- en 
regiomanagement beschreven. We stimuleren als VGZ hiermee dat gezondheidscentra betrokken en ingezet worden om bij 
te dragen aan het bereiken van lokale en regionale doelstellingen. Aanvullend wordt het voor gezondheidscentra mogelijk 
om de prestatie praktijkmanagement aan te vragen zoals bovenstaand beschreven.  

In situaties waar de afspraken zoals bovenstaand benoemd tot (continuïteit)- problemen leiden zal VGZ maatwerkafspraken 
met betrokken partijen maken. 

2.c.6. Afspraken in kader  O&I 
De betaaltitels O&I bieden de mogelijkheid om met zorgaanbieders afspraken te maken over vergoedingen voor 
verbetering van regionale zorgorganisatie en infrastructuur, met nadruk op transparantie en resultaatgerichtheid.  

Wij zien dat er een aantal zorggroepen deze regionale rol succesvol inneemt. Aan de andere kant moeten wij ook 
constateren dat een aantal zorggroepen nog niet in staat is om deze rol in te nemen, of niet de ruimte en ambitie heeft om 
dit te doen.  

Met de transitie naar de betaaltitels voor O&I ontstaan er verschillen in de afspraken die wij met zorggroepen gaan maken. 
Deze afspraken zijn afhankelijk van de rol die zij regionaal invullen, de resultaten die men in het verleden heeft behaald en 
de planvorming en uitvoering die zij voor ogen hebben. Op basis van onze inkoopervaring, de behaalde resultaten uit het 
verleden en verzamelde declaratiedata, zullen wij in de inkoopgesprekken kijken welke afspraken we met elkaar kunnen 
maken.  

Wij denken dat de variatie in afspraken zich 
kan uiten in een aantal verschillende vormen: 

1. Afspraken met zorggroepen waarin de 
nadruk komt te liggen rondom het 
continueren, het verbeteren of het 
verder implementeren van de standaard 
ketenzorgprogramma’s. Hierbij is de 
transitie of de mogelijke afbouw van 
overheadkosten per geïncludeerde 
patiënt naar een standaard vergoeding 
voor ketenmanagment per inwoner een 
belangrijk gespreksonderwerp. De focus 
ligt op de contractering van de 
standaardketens. 

2. Afspraken met zorggroepen waarin 
naast de standaardketens (zoals boven 
beschreven) ook een aantal aanvullende 
ketens worden afgesproken, denk 
hierbij aan de integrale DBC kwetsbare ouderen, astma en/of ketenzorg GGZ. 

3. Afspraken met focus op regio- en wijkmanagement als onderdeel van de contractering van O&I prestaties. 
Randvoorwaarde is dat er per thema resultaatgerichte afspraken gemaakt worden. Een afspraak die wij samen kunnen 
monitoren en waarvan wij jaarlijks kunnen bepalen of deze wordt behaald, bijgestuurd moeten worden of wellicht 
moeten worden gestopt. Dit leidt per zorggroep of eerstelijnssamenwerkingsverband tot een maatwerk afspraak. 

4. Een vierde variant die wij zien is vergelijkbaar met nummer 3, echter bestaat hier de mogelijkheid tot extra investering 
bovenop de huidige overhead. Hiervoor dient één (aantal) business case(s) aangeleverd te worden die leiden tot 
zinnige zorg. Deze afspraken moeten daadwerkelijk worden geconcretiseerd met susbstitutie-afspraken. 
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3. Innovatie en projecten  
 
Projecten en innovaties financieren wij op basis van 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 of meer tijd voor de patiënt opleveren. U kunt 
uw innovatieve idee bespreken met de zorginkoper in uw regio. 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. Meer informatie 
vindt u op onze website https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/huisartsenzorg/overeenkomsten/zorgvernieuwing. 
 
U wordt uitgenodigd innovatieve ideeën die reeds bewezen 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 Practice voor de zorg waarbij betaalbaarheid en kwaliteit hand in 
hand gaan en die klaar is om gelanceerd 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 stimuleren; 
• Waarvan het positieve resultaat al meetbaar bewezen is; 
• Die ook op andere plekken (geschaald) toepasbaar zijn;  
• En waarvoor u een ambassadeursrol kunt en wilt vervullen. 
Meer informatie vindt u op onze website: 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/huisartsenzorg/inkoopbeleid/good-practices  

 
4. Bekostigingssystematiek  
 
4.1. Wijzigingen ten opzichte van vorige inkoopronde 
Ten opzichte van de vorige inkoopronde zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de bekostigingssystematiek: 

1- Voor de standaardketens werken we per keten naast een standaard inhoud ook met een standaardtarief. Dit 
uniforme tarief per keten bestaat uit de componenten huisartsenzorg, zorg overige ketenpartners en variabele 
vergoeding. 

2- De maximum tarieven voor de standaardketens 2020/2021 zijn gebaseerd op de tarieven 2019 met een 
inflatiecorrectie/indexering. Vervolgens zijn de volgende afslagen toegepast: 

a. Per 2018 zijn combiketens geïntroduceerd waarbij het huisartsencomponent van de tweede keten is 
beperkt. De in de vorige inkoopronde geïntroduceerde combiketens komen te vervallen. De financiële 
consequenties zijn nu aan de voorkant in de tarieven van de standaardketens verwerkt.  

b. Vanaf de overeenkomst 2020-2021 stappen we af van nacalculatie op de standaardketens. De financiële 
consequenties zijn nu aan de voorkant in de tarieven van de standaardketens verwerkt op basis van de 
laatste nacalculatie. 

3- De voormalige overheadskosten van zorggroepen worden in 2020-2021 gefinancierd via de O&I prestatie 
ketenmanagement. Overheadkosten die hier niet toe behoren zullen via de overige O&I titels in resultaatgerichte 
afspraken moeten worden verwerkt.  

 
4.2. De component vaste vergoeding: Huisartsenzorg en overige zorg ketenpartners 
(S2) 
Nieuw is dat we in de inkoop geen uitsplitsing meer maken in de component huisartsenzorg en de component overige 
kosten ketenpartners. Voor al deze kosten samen wordt per standaardketen gerekend met een uniform tarief.  
De component overige zorg ketenzorgpartners betreft de vergoeding voor diëtetiek, meekijkconsult en DBC-specifieke 
kosten. Zoals ook al in de vorige inkoopronde is aangekondigd gaan wij ervan uit dat alle hieronder genoemde elementen 
door de zorggroep worden opgepakt. 
 
Alle kosten voor diëtiek, meekijkconsult en DBC-specifieke vergoedingen zijn dus ook opgenomen in het uniforme DBC-
tarief van de ketens. 

DBC vergoeding binnen keten 
DMII Diëtiek, consultatie, Voetzorg, fundus, 

diabetesverpleegkundige, ECG bij sprake van CVRM 
COPD Diëtiek, consultatie, Spirometrie 
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HVZ Diëtiek, consultatie, ECG 
VVR Diëtiek, consultatie, ECG 

 

4.3 De component variabele beloning 
Net als in de vorige inkoopronde bestaat de mogelijkheid om per zorggroep op maat afspraken te maken over projecten 
waar een variabele beloning tegenover kan staan als de afgesproken resultaten zijn behaald. 
Wijze van honorering projecten met variabele beloning: 
 De maximale hoogte voor variabele beloning is afhankelijk van het moment dat er een akkoord met VGZ bereikt wordt 

over de inkoop van de standaardketens. Als er uiterlijk 1 november overeenstemming is tussen zorggroep en VGZ over 
het totale pakket aan te maken afspraken (reguliere ketenzorg, O&I, extra afspraken, variabele resultaatsafspraken) 
dan bedraagt de hoogte van de variabele beloning 4% van de DBC-tarieven van de verschillende ketens. Als dat niet 
lukt bedraagt dit percentage maximaal 2%. 

 Wij (u als zorggroep en VGZ) bepalen in gezamenlijk overleg hoe de 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. 

 
Onderstaand treft u een tabel aan met de maximum tarieven voor de standaardketens. Indien het afgesproken tarief op dit 
moment substantieel lager ligt dan verhogen wij dit tarief alleen indien er daadwerkelijke sprake is van meer inzet van zorg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Percentage variabele vergoeding is afhankelijk van moment van overeenkomt zorggroep-VGZ over totale afspraak. 
 

4.4. De component bedrijfskosten/overhead 
De overheadkosten voor de ketenzorg vallen in het kader van de O&I onder het ketenmanagement. Wij maken voor deze 
overheadpost het onderscheid voor de overheadkosten van de standaardketens (DMII,COPD,HVZ en VVR) en de overige 
ketens.  De overhead wordt als totaalbedrag voor de zorggroep bepaald. 
Voor de standaardketens rekenen wij voor 2020-2021 met een vast bedrag aan overhead per geïncludeerde, gebaseerd op 
het gemiddeld aantal geïncludeerde van de vier standaardketens zoals afgesproken in 2019.  
 
De overhead bedraagt € 1,25 per ingeschreven patiënt per standaardketen. 
 
Qua declaratie leidt het vergoeden van de O&I per ingeschreven verzekerde, tot belemmeringen op grond van de privacy 
regelgeving. Zolang er voor zorggroepen geen mogelijkheid is om via ION te declareren, werkt VGZ met de methodiek om 
de overheadkosten terug te rekenen en te vergoeden volgens een bedrag per geïncludeerde patiënt. 
Dat betekent dat O&I én zorg integraal vergoed wordt op dezelfde wijze als volgens de overeenkomst 2018-2019 het geval 
was. Er wordt dus wel op O&I-insteek gecontracteerd. Alleen de wijze van financiering blijft vooralsnog bij het oude zolang 
er geen juridisch houdbare oplossing is gevonden. Zodra duidelijk is wat de mogelijkheden zijn per 2020 informeren wij u 
hierover.  
 

4.5. Nacalculatie 
Met ingang van 2020 zullen wij op de standaardketens (DMII, COPD, HVZ en VVR) niet meer werken met een 
nacalculatiesystematiek op zorgkosten per patiënt. Er is alleen sprake van nacalculatie bij het overschrijden van de 
afgesproken inclusie. Voor de overige ketens blijft de nacalculatiesystematiek zoals die ook gold in 2018-2019 intact.  
Omdat er geen nacalculatie meer is op de standaardketens, zal de tekst over de nacalculatie en daarmee samenhangend de 
reserves in de overeenkomst worden aangepast. Zorggroepen moeten zich wel richting VGZ blijven verantwoorden over 
hoe zij de reserves inzetten. 

Vaste en variabele compent  
DMII COPD  HVZ VVR  

 
2020=2021 2020=2021 2020=2021 2020=2021 

Totaal vaste vergoeding zorgkosten 
huisartsen en inzet derden 

€ 310,60 € 174,15 € 137,40 € 81,70 

Variabele vergoeding obv 4%* € 12,95 € 7,25 € 5,70 € 3,40  

Maximale vergoeding  € 323,55 € 181,40 € 143,10 €85,10 
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4.6. BTW vergoeding bedrijfskosten  
Met ingang van 2016 is een landelijke regeling van kracht op basis waarvan zorggroepen zijn vrijgesteld van btw-plicht voor 
de bedrijfskostencomponent 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, gerelateerd aan de keten-DBC's 
worden door ons geacht te zijn opgenomen in de bedrijfskosten.  
We zijn ons ervan bewust dat op het gebied van O&I de btw discussie nog niet uitgekristaliseerd is. We volgen graag de 
uitkomsten van deze ontwikkeling voordat we positie innemen. Hierover zullen we u informeren.  
 
 

5. Randvoorwaarden en inkoopvoorwaarden standaard zorgketens 
DMII, COPD, HVZ, VVR en overige producten 
 
VGZ wil zorgaanbieders contracteren die voldoen aan haar randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden hebben als doel om 
te sturen op kwaliteit van zorg, optimale klantbeleving en doelmatigheid. In het offertetraject vragen we u onderstaande te 
accorderen en indien u niet aan onderstaande voldoet kunt u dit met ons bespreken. Hieronder volgt een opsomming van 
deze rand- en leveringsvoorwaarden om voor een contract ketenzorg in aanmerking te komen. 
 

5.1. Rand- en inkoopvoorwaarden voor contractering standaard zorgketens 
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 zorgketens (DMII, COPD, HVZ, VVR) met de intentie om te komen tot 100% 

deelname van de aangesloten leden; 
4. Per gecontracteerde zorgketen is gespecialiseerde expertise beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een kaderarts 

(eventueel in opleiding); 
5. De zorgaanbieder beschikt over een Informatiesysteem voor ketenzorg, dat voldoet aan de minimumeisen die VGZ 

hieraan stelt. De minimumeisen zijn hierna uitgewerkt; 
6. De zorgaanbieder dient te beschikken over Regionaal Transmurale Afspraken (RTA) per zorgketen en levert deze voor 1 

januari 2020 aan bij VGZ; 
7. Voor 15 mei van het lopende kalenderjaar dient de zorgaanbieder de eerste voorzet voor het plan O&I in conform 

format VGZ; 
8. Voor 15 juli van het lopende kalenderjaar dient de zorgaanbieder de complete offerte in conform VGZ format inclusief 

de onderstaande bijlagen en het O&I regioplan.  
 
i) het bedrijfsplan 
Het bedrijfsplan beschrijft welke zorg de zorgaanbieder levert en op welke wijze aan de voorwaarden wordt voldaan 
en/of voldaan gaat worden. 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 rechtspersonen; 
 Bestuur, toezicht en medezeggenschap inclusief borging Zorgbrede Governancecode; 
 Een beschrijving van de inhoud en reikwijdte mandatering van de aangesloten leden; 
 Een beschrijving van de activiteiten van de zorgaanbieder inclusief het aantal medewerkers (Fte’s); 
 Een beschrijving van de betrokkenheid van de leden bij de activiteiten van de zorgaanbieder; 

 
ii) Zorgprogramma’s en algemene informatie zorgorganisatie: 

 de uitgeschreven zorgprogramma's (protocollen) per gecontracteerde keten; 
 beschrijving kwaliteitscyclus inclusief verbetertrajecten; volgens het kwaliteitsbeleid van de  beroepsgroep 
 een beschrijving van het leer- en scholingstraject; 
 beschrijving van de wijze van terugkoppelen 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; 

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

 een geformaliseerde schriftelijke samenwerkingsafspraak met de bij de uitvoering van de zorgketen betrokken 
zorgverleners (o.a. sociaal domein en 2elijn). 
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iii) Inkoopvoorwaarden en begroting 
Voor zorggroepen gelden de algemene inkoopvoorwaarden van VGZ en aanvullende specifieke voorwaarden. De 
specifieke voorwaarden zijn als volgt:  

 de zorgaanbieder voldoet aan de vigerende NZa Beleidsregels huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg; 
 de zorgaanbieder legt uiterlijk op 1 juni na afloop van het jaar bij VGZ financiële verantwoording af middels 

een financieel jaarverslag, inclusief accountantsverklaring. Dit jaarverslag bevat een balans en een uitgebreid 
exploitatieoverzicht (winst en verliesrekening) dat gedetailleerd inzage geeft in de daadwerkelijke kosten en 
opbrengsten van de zorgaanbieder; 

 de zorgaanbieder maakt een kwaliteitsjaarverslag over het afgesloten jaar en levert dit uiterlijk op 15 mei aan; 
 de zorgaanbieder neemt deel aan een tripartiete overleg tussen ziekenhuis, zorggroep en VGZ als daartoe 

aanleiding is. In dit gesprek worden verbeterafspraken per zorgpad gemaakt; 
 de zorgaanbieder levert tijdig prestatie indicatoren aan per zorgpad 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.  
 

iv) Plan regio- en wijkmanagement O&I 
 Zie hiervoor beoordelingskader wijk- en regiomanagement 
 

5.2. Rand- en inkoopvoorwaarden overige producten aanvullend op standaard 
zorgketens 

 
 Een beschrijving van de inhoud en reikwijdte mandatering van de aangesloten leden specifiek per onderwerp 

waar de zorgaanbieder afspraken wil maken over overige zorgproducten.  
 De zorgaanbieder is transparant over organisatie, voorwaarden en resultaten die voortvloeien uit het project.  
 De zorgaanbieder zorgt voor de evaluatie van de gemaakt aanvullende afspraken. Projecten en taken worden 

naar aard, inhoud en reikwijdte afgestemd met VGZ 
 De zorgaanbieder werkt de projecten uit conform het businesscase-format van VGZ. 
 

5.3. Tweejarige overeenkomst 
Voor de periode 2020-2021 sluiten wij een tweejarige overeenkomst met u voor de reguliere ketens. Voor overige 
zorgproducten kan een termijn van één jaar van toepassing zijn. 
 
Randvoorwaarden voor de tweejarige overeenkomst zijn: 
- De tarieven liggen voor 2 jaar vast; 
- Het is niet mogelijk om te kiezen voor contractering van zorgketens in combinatie met declaratie van de overige niet-

gecontracteerde 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 afgesproken op basis waarvan wordt besloten over voortzetting kan de uitkomst 

van de evaluatie leiden tot tussentijdse wijziging van de afspraak. 
 

5.4. Minimum eisen aan het Informatiesysteem voor ketenzorg 
Het hebben en gebruiken van een Informatiesysteem 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 relevante parameters van de patiënten die zij in zorg hebben en stelt zorgaanbieders in staat zelf 
relevante gegevens in het systeem te registreren voor alle zorgpaden; 

 Het systeem signaleert proactief wanneer afspraken niet worden nagekomen; 
 Het systeem registreert de essentiële gegevens, die nodig zijn om zorg conform de geldende standaarden te kunnen 

leveren en signaleert ontbrekende gegevens; 
 Het systeem levert managementinformatie op patiënt- zorgverleners- en zorggroep niveau ten aanzien van proces, 

inhoud en financiën, om het zorgprogramma te kunnen (bij)sturen; 
 Het systeem levert aan de zorgverzekeraar digitale declaraties (via VECOZO) en inhoudelijke 

verantwoordingsrapportages. De jaarlijks door de zorgverzekeraar vastgestelde dataset is leidend; 
 Het systeem ondersteunt de landelijk afgesproken standaarden, waaronder OPEN; 
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 Het systeem moet in staat zijn om co-morbiditeit te documenteren; 
 Het systeem ondersteunt tenminste de met de zorgverzekeraar gecontracteerde zorgprogramma’s en is in staat 

gegevens te genereren uit de verschillende zorgprogramma’s en tussen de programma’s gegevens bij te werken; 
 Het systeem ondersteunt geprotocolleerde afwijkende behandelingen; 
 Het systeem ondersteunt maximaal het zelfmanagement 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 middels e-Healthtools gericht op 

leefstijlverbetering en/of zelfzorg. 

 

5.5 Wet normering Topinkomens  
Binnen de (semi) publieke sector worden maxima gesteld aan het inkomen van topfunctionarissen (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 Topfunctionarissen 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 jaarverslagenzorg.nl digitaal te melden. 
 

6. Planning inkoopproces 

Periode Activiteit 

April 2019 Publicatie inkoopbeleid en mailing met inkoopspecificaties inclusief werkwijze 
indienen regioplan O&I  
Jaargesprek voor toelichten beleid en gevolgen contractering.  

Mei/Juni 2019 15 mei uiterlijk indienen eerste aanzet regioplan O&I conform format (zie bijlage h 
van dit document)  
  
Beschikbaar stellen offerteformat. Overleg over inhoud van te offreren aanbod 
(incl O&I). Zie bijlage I voor de agenda van dit overleg 

Juli 2019 15 juli uiterlijk indienen offerte door zorggroepen inclusief regioplan.  

Augustus/september 
2019 

Onderhandeling inkoopafspraken 

Oktober 2019 Digitaal afsluiten overeenkomst 

12 november 2019 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op onze website na ontvangst 
van de getekende overeenkomst 

 

7. Voorbehoud wegens wijzigingen 
VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorginkoopbeleid, zorginkoopprocedure, de inhoud van de al dan niet 
aangekondigde overeenkomsten en andere uitingen in verband daarmee, tussentijds aan te passen indien wijzigingen 
(waaronder, maar niet uitsluitend, wijzigingen in wet- en/of regelgeving) daar naar het oordeel van VGZ aanleiding toe 
geven. 
 
Beleidswijziging, en dan? 
Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens het contracteerproces, dan informeren wij u uiterlijk 15 juli hierover. 
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Bijlage a | Inkoopspecificatie Voetzorg  
 
Voetzorg in de DMII keten 

 
Sinds 2013 wordt voetzorg, verleend door podotherapeuten en pedicures, opgenomen in de zorgketen DMII. 
Voor de inhoud van de zorg verwijzen we naar de Zorgmodule Preventieve Diabetische Voetulcera. Aanvullend hierop is in 
2015 een keuzehulp opgesteld om het onderscheid tussen Zorgprofiel 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 we in samenwerking met eerder 
genoemde partijen uitgewerkt. Er gelden twee criteria op basis waarvan een patiënt, als een van beiden van toepassing is, 
in zorgprofiel 2 valt. Hieronder hebben we deze uitgeschreven. We vragen u deze criteria te hanteren bij het vaststellen van 
Simm’s 1 zorgprofiel 2: 
 

1. Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/ infectie 
Waarbij het risico op huiddefecten/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.  

 
2. 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 plaatst ter hoogte van de 2de en 3de teen onder de 
middenvoetsbeentjes en zal minder beweging mogelijk zijn van de grote teen. 
 
Criterium: Eeltvorming ter hoogte van 2de en 3de teen onder de middenvoetsbeentjes in combinatie met 
verminderde beweeglijkheid (minder dan 60 graden dorsaalflezie) van MTPI.  
 

 
 
Zorg en vergoeding per Zorgprofiel 
Alle diabetespatiënten krijgen een jaarlijkse voetscreening. Dit kan door een praktijkondersteuner gedaan worden, of door 
een podotherapeut. Op basis van de voetscreening wordt het Zorgprofiel vastgesteld. Dit Zorgprofiel geeft het kader voor 
het behandelplan dat door de podotherapeut wordt opgesteld en wordt uitgevoerd door podotherapeut en/of 
pedicure.Voor patiënten met een Simm’s 0 volstaat deze jaarlijkse voetscreening en is geen medische noodzaak tot 
voetbehandeling. 
Patiënten met Zorgprofiel 1 zijn voor vergoeding van voetbehandeling afhankelijk van hun aanvullende verzekering of eigen 
betaling. Vanaf Zorgprofiel 2 is er vergoeding voor behandeling via de basisverzekering. Er wordt zorggroepen gevraagd 
vanaf Zorgprofiel 1 te verwijzen naar een pedicure of een podotherapeut ter preventie. De pedicure of eventueel 
podotherapeut kan zo de status van de voeten monitoren. Patiënten met een Zorgprofiel 2 dienen verwezen te worden 
naar de podotherapeut.  
 

Kwaliteitseisen aan de zorgverleners 
De podotherapeut is ingeschreven in het Kwaliteitsregister paramedici.  
De pedicure:   
 is geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) van ProCert  
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 óf is een pedicure met aantekening ‘Diabetes voet’  

 óf is een pedicure die is geregistreerd in het Register Paramedische Voetzorg (RPV) van Stipezo  

 óf is een pedicure die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Medisch Voetzorgverleners (KMV) van de 
Nederlandse Maatschappij Medisch Voetzorgverleners (NMMV)  
  
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 verhoogde 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 pedicures 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 beschouwen voetzorg als integraal onderdeel van de zorgketen DMII en is daarmee opgenomen in het standaardtarief 

 
Samenwerken via het informatiesysteem voor ketenzorg 
Het is de bedoeling dat zowel de podotherapeuten als de pedicures via het Informatiesysteem voor ketenzorg een 
verwijzing ontvangen en via dit systeem afspraken inplannen en communiceren met de huisartsenpraktijk. 
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Bijlage b | Randvoorwaarden Regionale Transmurale Afspraken (RTA)  
 
 
RTA’s voldoen evenals in 2018-2019 aan de hiernavolgende voorwaarden van VGZ: 
 De RTA’s bevatten de door- èn terugverwijsafspraken tussen eerste en tweede lijn, waarbij 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 doorverwijst naar de medisch specialist; 
 De door- èn terugverwijsafspraken, beschreven in de RTA, dienen objectief en operationeel te zijn beschreven 

(toetsbaar); 
 De RTA beschrijft duidelijk wie de hoofdbehandelaar is. Het is dan ook in beginsel niet mogelijk om voor eenzelfde 

indicatie een eerste èn tweede lijns DBC zorgproducten gelijktijdig open te hebben staan, waarbij dan tegelijkertijd ook 
sprake zou zijn van twee hoofdbehandelaars; 

 Ingeval de doorverwijzing niet te maken heeft met het overdragen van het hoofdbehandelaarschap, 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 (inclusief voortzetting of opstarten secundair risicomanagement 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 eindverantwoordelijk 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 middel van evaluatiegesprekken 

tussen ziekenhuis/maatschap en zorggroep. Deze evaluatie, aangevuld met informatie van best practices en input van 
de zorgverzekeraar, leidt waar nodig tot een verbeterplan (PDCA-cyclus). 
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Bijlage c |minimum eisen aan het fysiek meekijkconsult en beschikbaarheid 
medisch specialist 
Om in aanmerking te kunnen komen voor de contractering van het fysiek meekijkconsult hebben wij een aantal 
randvoorwaarden benoemd: 

 Er zijn schriftelijke afspraken tussen het ziekenhuis/kaderarts en zorggroep ten aanzien van het fysieke meekijkconsult; 
 De medisch specialist/kaderarts dient de patiënt daadwerkelijk te zien; 
 De medisch specialist/kaderarts kijkt alleen mee en voert geen aanvullende diagnostiek uit. Er wordt gebruik gemaakt 

van de reeds beschikbare diagnostische informatie; 
 De medisch specialist/kaderarts 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 meekijkconsult gerekend worden (bij vaststelling van het aantal meekijkconsulten 
binnen de DBC) wanneer in de 2e lijn voor deze patiënt voor deze zorgvraag te relateren DOT in de eerste drie 
maanden na het meekijkconsult geen gerelateerde DOT gedeclareerd gaat worden of reeds gedeclareerd is in de 
voorgaande maanden; 

 Inzage in aantal te verwachten meekijkconsulten per keten bij offertetraject, uitgesplitst naar medisch specialist en 
kaderarts; 

 Er geldt een gemiddelde van 15 á 20 minuten (inclusief verslaglegging) voor een meekijkconsult door een medisch 
specialist/kaderarts, dus gemiddeld 17,5 minuut. 

 
Randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor contractering ten aanzien van de beschikbaarheid van de medisch 
specialist zijn de volgende: 
• 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; 

• De zorggroep maakt in de jaarrekening inzichtelijk welk bedrag daadwerkelijk is besteed aan de inzet van de medisch 
specialist.  

• De vergoeding voor de beschikbaarheidsfunctie van de medisch specialist (niet zijnde fysiek meekijkconsult) maakt 
onderdeel uit van de standaardvergoeding voor inzet overige zorg ketenpartners.  
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Bijlage d | Inkoopbeleid Optimale ouderenzorg 

1.1 De ‘kwetsbare oudere’ 
Voor de periode tot aan 2040 heeft het Planbureau 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 verwachting stijgt dit aandeel tot gemiddeld 26% in 2040; dit zijn 4,6 miljoen 
65+ers. De vergrijzing kent daarbij regionale verschillen van het aandeel 65+ers van 20% tot 35%. Bovendien zal binnen 
deze groep het aandeel 75+ers nog versterkt toenemen. 
 
Het Nederlands zorgstelsel is in beginsel gebaseerd op ziekte bestrijdende zorg. Dit past bij de behoefte gebaseerd op 
enkelvoudige ziektebeelden. Wanneer men ouder wordt, verandert deze behoefte, doordat de gezondheidsproblemen zich 
opstapelen en bovendien complexer worden. 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 afstemming tussen en binnen de domeinen wonen, welzijn en zorg nodig is. Deze 
combinatie van toenemende care- en casecomplexity en afstemmingsnoodzaak maakt de zorgbehoefte van de kwetsbare 
oudere complex en domein overstijgend. Daarnaast heeft een aanzienlijk deel van de doelgroep ‘kwetsbare ouderen’ 
dementie en/of heeft diabetes, COPD en/of CVRM2 en wordt hiervoor volgens een zogenaamd zorgpad 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, benadrukken wij dat ouderen: 

− langer leven en ook langer vitaal en onafhankelijk zijn; 
− meer grip op hun eigen leven willen hebben en eigen regie willen en kunnen voeren; 
− qua competenties en vermogen (ook financieel) veel meer eigen sturing en inbreng kunnen leveren in 

zorgprocessen dan in het verleden. 
 

Wij willen samen met zorgaanbieders een toekomstbestendig concept ontwikkelen, waarbij door middel van doelmatige 
hulp- en zorgverlening 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 Ouderen 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 georganiseerd. Daarbij wordt tevens gekeken wat 
verantwoord thuiswonen is, dus wordt een koppeling gelegd tussen Zvw, de Wlz en Wmo.  

1.3. a. Integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen 
 
De afgelopen jaren hebben wij samen met zes zorggroepen een pilot uitgevoerd voor kwetsbare 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 uitgangspunten 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 ouderenzorg bij u is geïmplementeerd. Wij beoordelen uw 
aanvraag en geven aan of, dan wel welke mogelijkheden wij zien voor een contract. 
 

                                                             
1 Demografische ontwikkelingen 2010-2040. Ruimtelijke effecten en regionale diversiteit, Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL), Den Haag, 2013 
2 Bron: Tussentijdse rapportage pilot Kwetsbare Ouderen, 19 januari 2015 
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Doelstelling en uitgangspunten Integrale ketenzorg voor kwetsbare ouderen 
  
Doelstelling: 
- kwetsbare ouderen in staat stellen om:  

o zo lang mogelijk in optimale gezondheid in hun voorkeursomgeving te blijven wonen; 
o hun persoonlijke doelen in het leefzorgplan te realiseren; 
o 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 multidisciplinair geriatrie model in de eerste lijn waardoor de vraag naar 

tweedelijns zorg wordt verminderd, de overgang naar verpleeghuiszorg wordt uitgesteld en zorgkosten in deze 
levensfase worden beperkt. 

 
Doelgroep 
De doelgroep omvat ouderen van 75 jaar of ouder met meervoudige complexe problematiek en aantoonbaar 
problematisch verlies van vermogen tot eigen regie. Om deze redenen is 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 multidomein-analyse, het integrale 
leefzorgplan en MDO (multidisciplinair overleg) /casemanagement 
de belangrijkste procesonderdelen. Samen vormen deze onderdelen 
het Geriatrie Model.   

 
 het eerstelijns kernteam (EKT) is de vaste kern en bestaat uit 

huisarts en verpleegkundige (een praktijkondersteuner of 
wijkverpleegkundige). De inzet van de huisarts richt zich op de 
inhoud en de vaststelling van het leefzorgplan. De inzet van de 
verpleegkundige functie betreft de uitvoering op het vlak van 
coördinatie, multidomeinanalyse en casemanagement. 

 
 de invulling gebeurt vanuit het principe van kanteling, dat wil zeggen eerst 

gebruik maken van eigen kracht en die van de omgeving, vervolgens inzet 
van voorzieningen in de wijk en daarop aanvullend inzet van professionele 
zorg. 

 
 de SOG (specialist ouderengeneeskunde) speelt een belangrijke rol bij de 

implementatie van gestructureerde ouderenzorg binnen de huisartspraktijk 
en de borging ervan over alle levensdomeinen van de oudere. Concrete activiteiten zijn onder andere:  

o coachen van praktijkondersteuner en huisarts en consultatie/inbreng expertise 
o diagnostiek thuis 
o opstellen leefzorgplan samen met praktijkondersteuner 

 
 de verpleegkundige (wijkverpleegkundige of praktijkondersteuner) vervult een spilfunctie bij de uitvoering van 

het programma en zorgt voor samenhang. Denk hierbij aan taken als voorbereiding MDO, coördinatie, 
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 huisartsenpraktijk en wijkverpleging op elkaar worden afgestemd. Daarnaast ziet VGZ graag 

 Geriatrie Model 
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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 verantwoordelijkheden 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 sociaal wijkteam. 
na inclusie door de huisarts volgt een probleeminventarisatie tijdens een huisbezoek van de verpleegkundige 
(praktijkondersteuner/wijkverpleegkundige) met patiënt en mantelzorger. Problemen op zowel medische als niet-
medische domeinen komen aan de orde (multidomein analyse). Het uitgangspunt is de behoefte van de patiënt.  

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

 het leefzorgplan staat centraal in het MultiDisciplinair Overleg (MDO). Het MDO vindt standaard plaats met de 
leden van het EKT. Daarnaast kunnen andere professionals aansluiten, 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 problematisch verlies van vermogen tot eigen regie. Dementie wordt gezien als een van de 
ziektebeelden 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 casemanagement.  
Integratie van de specifieke dementiezorg binnen de ketenzorg voor kwetsbare ouderen ligt voor de hand. VGZ 
ziet graag een gezamenlijk plan van aanpak voor integraliteit, gespecificeerd naar onderdelen, tegemoet. 

 bij polyfarmacie4 vindt een jaarlijkse medicatiebeoordeling plaats. 
 Verbinding met het sociale domein is geen vanzelfsprekendheid. Het realiseren van de verbinding met de 

wijkverpleging kan dit proces bespoedigen vanwege de wijkgerichte 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 belangrijker aangezien kwetsbare 
ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen, wat de kans op medische complicaties in de thuissituatie doet 
toenemen. Het programma dient daarom bij te dragen aan optimalisatie van het eerstelijns verblijf in de regio op 
het gebied van doelmatigheid en toegankelijkheid. 

 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 contractering 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 (koptarief). Bekostiging van de indirecte zorg vindt plaats via de 
prestatie Zorg voor Kwetsbare Ouderen, die we met de zorggroep (op zorggroepniveau) overeenkomen. 
 

                                                             
3 Inclusie kan plaatsvinden door screening (het screenen van de huisartspopulatie en proactief benaderen van 
potentiële kwetsbare ouderen) of casefinding (inclusie op basis van signalering door HA, POH of WVK).  
4 Met ‘polyfarmacie’ wordt chronisch gebruik van vijf of meer medicijnen bedoeld. 
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Bijlage e | Randvoorwaarden / kwaliteitscriteria ECG 

 
Gestelde kwaliteitseisen ECG 
- het standaardiseren van te gebruiken goedgekeurde ECG-apparatuur. Verschillende apparaten geven immers 

verschillen in resultaten; 
- het onderhoud (o.a. kalibratie) van de apparatuur dient structureel te zijn geregeld; 
- het inzetten van een ECG apparaat dient te zijn geprotocolleerd op basis van consensus binnen de zorggroep in 

overeenstemming met de tweede lijn; 
- de zorggroep biedt scholing aan in het gebruik van de ECG-apparatuur; 
- de huisarts dient de scholing op het interpreteren van ECG's te hebben afgerond; 
- de huisarts dient aantoonbaar actuele voldoende (genormeerd) ervaring te hebben in het uitvoeren en interpreteren 

van ECG's; 
- binnen de zorggroep dient een expertteam te zijn die, 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 mogelijkheid 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 eerstelijns 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 paragraaf 2.a.2  
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Bijlage f | Variabele beloning farmacie en andere praktijvoorbeelden variabele 
beloning 
 
Resultaatsafspraak doelmatig voorschrijven van diabetes- en longmedicatie voor alle zorggroepen 
Wat houdt het initiatief in: dit initiatief richt zich op het doelmatig voorschrijven van diabetes- en longmedicatie, onder 
andere bij het volgen van  behandelstandaarden. Er is op deze onderdelen nog grote winst te behalen, mits er goed wordt 
samengewerkt tussen de voorschrijver en apotheker.  

Voor diabetes medicatie wil VGZ op de volgende onderdelen afspraken maken met zorggroepen: 
 Starten volgens de richtlijn met een NPH insuline; 
 Bij de volgende behandelstap, dient het voorkeursproduct van de (middel) langwerkende insuline te worden 

voorgeschreven. Dit betreft de biosimilar Abasaglar®.  
 Terugdringen van dure langwerkende insulines, zoals Tresiba ®, Xultophy®, en Toujeo®.  
 
Voor longmedicatie wil VGZ op de volgende onderdelen afspraken met zorggroepen: 
 Het volgen van de behandelstap (COPD/astma): door te starten met een kortwerkende luchtwegverwijder salbutamol. 
 Terugdringen van inhalatiecorticosteroïden (ICS): momenteel ontvangt ca. 60% van alle gebruikers van longmedicatie 

ICS medicatie. Dit percentage is volgens expert opinion en onderzoek te hoog. 
 Terugdringen van Triple Therapie (TT): TT hebben geen plek in de behandelstandaard voor COPD of astma. Hooguit 2-

3% zou hier gebruik van moeten maken, waar dit momenteel ruim daar boven ligt. 
 Volgen van het Longformularium Maastricht en Heuvelland. 
 
Hoe komt de vernieuwing de patiënt ten goede: door het volgen van de behandelstappen uit de richtlijn zal er frequenter 
de juiste medicatie worden voorgeschreven bij de juiste patiënt. Specifiek voor diabetes geldt dat de verzekerde bij het 
ontvangen van de biosimilar Abasaglar®, geen eigen risico hoeft te betalen over dit product. Specifiek voor longmedicatie 
geldt dat terugdringen van onnodig ICS gebruik, leidt tot minder bijwerkingen voor de patiënt. Het terugdringen van deze 
onnodige zorgkosten wordt gebruikt om de premie te verlagen. 

Werkwijze: huisartsen, apothekers en zorggroepen worden gezamenlijk verantwoordelijk voor het doelmatig voorschrijven 
van diabetes- en longmedicatie. Voor zorggroepen wordt er gewerkt met een beloningssysteem, waarbij een bedrag kan 
worden verdiend, indien een afgesproken percentage op een set indicatoren is behaald. De resultaten per indicator worden 
gemeten op basis van VGZ data voor alle diabetes- en longpatiënten. 

Waarop wordt gemeten/indicator: 

- Percentage nieuwe gebruikers NPH insuline of Abasaglar® met streefwaarde 95%.  
- Percentage bestaande gebruikers Abasaglar® met streefwaarde 90% 
- Percentage alle gebruikers dure langwerkende insulines met streefwaarde <10% 
- Percentage nieuwe gebruikers dure langwerkende insulines met streefpercentage 0% 
- Percentage nieuwe gebruikers salbutamol met streefpercentage 95% 
- Percentage alle gebruikers ICS met streefpercentage <30% 
- Percentage alle gebruikers triple therapie met streefpercentage <2-3% 
- Percentage nieuwe gebruikers volgens het Formularium Maastricht en Heuvelland met streefpercentage in onderling 

overleg 
- Percentage alle gebruikers volgens het Formularium Maastricht en Heuvelland met streefpercentage in onderling 

overleg 
 
Andere voorbeelden van projecten waar zorggroepen gebruik van kunnen maken: 
 
Voorbeeld 1: verbetering van het hoofd-behandelaarschap van tweede- naar eerste lijn 
- Wat houdt het initiatief in? 
Uit VGZ-data blijkt dat er per regio en per zorgroep grote verschillen bestaan in het hoofd-behandelaarschap 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 zorggroepen bestaat, vergt 
een flinke inspanning van zorgverleners in beide lijnen.   
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- 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 ketenzorgprogramma’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 goedkoper dan zorg in de tweede lijn, temeer ook omdat in de tweede lijn vaak 
sprake is van interne doorverwijzing en aanvullende diagnostiek. 
- Werkwijze? 
Om in aanmerking te komen voor een resultaatsbeloning kunnen bijvoorbeeld zorggroepen samen met 
ziekenhuizen/specialisten afspreken om een deel van de populatie chronische-patiënten dat nu in het ziekenhuis wordt 
behandeld, 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-kenmerken, wordt overgeheveld van tweede naar eerste lijn 
 
Voorbeeld 2: Minder variatie bij inclusiecijfers  
- Wat houdt de vernieuwing in? 
De (soms grote) verschillen in prevalentie en inclusie tussen regio’s en zorggroepen kunnen 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 gemiddelde 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 blijven 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 exclusiecriteria opgesteld. https://ineen.nl/wp-content/uploads/2016/07/160707-
InEen-Inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf  Alle afgesproken criteria zijn belangrijk. Het is een combinatie 
van aandoening specifieke en generieke 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 eerste aanwijzing geven dat de in- en exclusiecijfers in een bepaalde regio, gegeven patiënt- en 
regiokenmerken, onverklaarbaar afwijken van de normaalverdeling. Door de herkomst van deze verschillen te 
onderzoeken, door daar maatafspraken 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 aanmerking te komen voor een resultaatsbeloning kunnen 
zorggroepen samen met ziekenhuizen/specialisten voorwaarden scheppen en afspraken maken om de (hoofd)behandeling 
van het aantal COPD-patiënten naar de huisarts te brengen. 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?  
Zorggroep en VGZ maken naast procesafspraken, concrete/meetbare afspraken over het aantal patiënten, behandelingen, 
voorschriften, aanvragen of verwijzingen et cetera dat als gevolg van afgesproken interventies ten goede is veranderd.  
 
 
Voorbeeld 3: vermindering praktijkvariatie (door analyse van verschillen)  
- Wat houdt de vernieuwing in? 
Constatering: de kwaliteit van zorg varieert tussen 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, aantal 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 
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worden de uitkomsten 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 minimale 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 verbeterproces 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 praktijkvariatie 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 zorggroep 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 -organisatie 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 geïdentificeerd. 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 praktijk. 
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 
verbeterplan, vaststellen hoeveel tijd en welke ondersteuning daarvoor nodig is. Deze plannen kunnen 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 maatwerk. Nodig is een plan van 
aanpak waarin de volgende onderdelen terug moeten komen: doelstelling, doelgroep en onderbouwing, werkwijze en 
evaluatiemoment. 
 
- Waarop wordt gemeten/indicator?  
Voorbeeld: verbetering van het aantal praktijken met teveel indicatoren dat niet aan minimale 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 2020 X-praktijken met Y-indicatoren onder de minimum norm, dan is de prestatieafspraak dat er per 1 januari 2021 
minder praktijken met minder indicatoren onder de minimum norm over zijn.  
Een tweede mogelijkheid betreft het verminderen 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 2020 in totaal X-indicatoren onder de minimum 
norm, dan is de prestatieafspraak dat er per 1 januari 2021 minder indicatoren onder de minimum norm over zijn. 
 
Voorbeeld 4: Verminderen van het aantal rokers 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 programma’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?  
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De volgende zaken zullen uitgewerkt moeten worden:  
o 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. 

o Aangeven op welke momenten welke doelen met betrekking tot de implementatie van het aanvalsplan 
gerealiseerd kunnen worden. 

o De indicator waarop resultaatsbeloning zal plaatsvinden: voorbeeld, percentage stoppers aan het einde van 
jaar 1 en jaar 2.  

o evaluatiemomenten: 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?  
Om in aanmerking te komen voor een resultaatsbeloning 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 stoppers is 
binnen de keten. 
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Bijlage g |Thema’s regiomanagement 
1. Aansluiting bij de veranderthema’s uit onze visie (zie bijlage twee van het VGZ inkoopdocument)  
Op welke manier wil de zorggroep invulling geven aan het optimaal benutten van beschikbare capaciteit en welke kansen 
zijn er om deze capaciteit effectief te benutten? We zien al op verschillende plekken in het land mooie voorbeelden 
hiervan, bijvoorbeeld verdergaande digitalisering van huisartspraktijk Westerdokters. Een ander voorbeeld is de 
samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het sociaal domein, zoals dit vorm krijgt binnen de PlusPraktijk in Zuid 
Limburg (ZIO). Wij bespreken graag met u waar en op welke manier u kansen ziet en willen u faciliteren in de beweging 
hiernaar toe.  
 
2. Meer tijd voor de patiënt  
De pilot meer tijd voor de patiënt laat veelbelovende resultaten zien die de zorg verbeteren en het werk van de huisarts 
aantrekkelijker maken. We willen leren van de specifieke interventies binnen deze pilots en stapsgewijs opschalen. Op het 
moment dat uit onze pilots Good Practices komen die bijdragen aan onze doelstelling om de capaciteit in de eerste lijn 
beter te benutten, dan zullen we deze beschikbaar stellen en is het mogelijk hierover gerichte afspraken te maken binnen 
O&I.  In 2020 kiezen we daarnaast voor een beperkte verbreding van de pilot “Meer tijd voor de Patiënt” in regio’s waar 
sprake is van een positieve business case die de eerste en tweede lijn bestrijkt. Voorwaarde is daarbij dat er een gedeelde 
visie is in de regio op het gebied van juiste zorg op de juiste plek en de eerste en tweede lijn bereid zijn tot het maken van 
resultaatafspraken aan de hand van concrete doelen.  
 
3. Substitutie vanuit de 2e lijn: kansen voor resultaatafspraken  
In de regio’s waar VGZ allianties voor zinnige zorg heeft gevormd, gaan we in gesprek over de aansluiting van het regioplan 
op de kwaliteitsagenda van de alliantie(s) in de regio. Kansen op dit gebied zullen we in het voorjaar van 2019 met u 
bespreken, zodat we gezamenlijk speerpunten vaststellen ter verdere uitwerking in het regioplan.  
 
4. Voorstel herinrichting diagnostiek  
Binnen O&I vraagt VGZ de zorggroepen om medewerking aan het duurzaam organiseren en inkopen van diagnostiek en 
trombosezorg. Bij VGZ onderstrepen wij de noodzaak om de eerste- en tweedelijns diagnostiek doelmatiger in te richten. Er 
is sprake van versnippering en capaciteitsoverschot in de diagnostiek en dat belemmert de transitie naar zinnige zorg. 
Daarom streven we bij VGZ naar integrale digitale diagnostiek. Wij denken dit te bereiken door de diagnostiek op regionaal 
niveau te gaan organiseren, middels schaalvergroting en verregaande vormen van samenwerking over de disciplines en 
lijnen heen. Een aanpak waarbij, in het belang van de patiënt, regionaal keuzes en verbindingen worden gemaakt voor 
duurzame diagnostiek. Vanaf 2020 zet VGZ actief in op een transitie naar toekomstbestendige diagnostiek, met als doel één 
verantwoordelijke partij voor integrale digitale diagnostiek per regio. Echter, wij beseffen dat dit niet voor 2020 in iedere 
regio kan worden gerealiseerd. Waar het voor een GHOR-regio nog niet lukt om integraal in te schrijven, contracteert VGZ 
lab-diagnostiek (klinische chemie en hematologie), medische microbiologie, trombosezorg en pathologie per GHOR-regio in 
losse kavels. Aanbieders die meerdere diagnostieksoorten kunnen leveren in een GHOR-regio hebben de voorkeur boven 
individuele aanbieders per kavel.  
Deze transitie zal voor onze verzekerden moeten leiden tot een priknetwerk dat minstens even goed bereikbaar is als 
bestaande voorzieningen. Het kan wel betekenen dat huisartsen gevraagd worden om met een andere diagnostiekaan-
bieder te werken, als gevolg van de regionale inkoop door VGZ.  
Rol zorggroep  
Binnen het onderdeel regiomanagement van O&I is een onderdeel waarover VGZ met de zorggroepen afspraken wil maken 
de transitie van de diagnostiek en trombosezorg naar integrale digitale diagnostiek. 
We betrekken zorggroepen in de betreffende regio’s actief bij toekomstige afspraken en de uitvoering daarvan. We 
verwachten van zorggroepen dat zij een actieve rol zullen spelen bij de implementatie, bijvoorbeeld:  

 Faciliteren van de (mogelijke aanpassingen in de) benodigde ICT-infrastructuur tussen de regionale diagnostiek 
aanbieder en de huisartspraktijken;  

 Samen met de regionale diagnostiekaanbieder het regionale priknetwerk/logistiek optimaliseren;  
 Fungeren als aanspreekpunt voor huisartsen, verzekeraar en de regionale diagnostiekaanbieder;   
 Medevoorbereiden DTO; 
 Gesprekspartner zorgverzekeraar en diagnostiekaanbieder over kwaliteit diagnostiek(-aanbieder) > ophalen van 

ervaringen en signalen uit het veld (huisartsen). 
 
U wordt actief geïnformeerd over de contractering van diagnostiekaanbieders in uw regio. Verzekerden informeren we 
vanaf 12 november.  



Pagina 35  

 

Bijlage h | Format eerste aanlevering O&I aanvraag 
Maximale grote aanvraag: 2 A4 excl. bestuurlijke mandatering stakeholders. Uiterste aanleverdatum: 15 mei. 
 
Contactgegevens aanvrager:  
Telefoonnummer:  
Emailadres:  
Datum aanvraag:  
Betrokken zorggroepen: 
Betrokken gezondheidscentra: 
Aantal aangesloten huisartsen: 
Regio’s waar plan betrekking op heeft: 
Aantal inwoners waar plan betrekking op heeft:  
 
 

Regioanalyse: Beschrijf cijfermatige uitkomsten van de regioanalyse en de bijbehorende zorgvraag in de regio. 
Wat zijn de grootste problemen/ welke problemen moeten worden aangepakt? Max 5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Beschrijf maximaal 5 speerpunten waar plan betrekking op heeft?  
Per speerpunt wordt SMART omschreven: het doel, resultaat, de aanpak en de betrokken partners.  
Daarbij richt minimaal 1 speerpunt zich op doelmatige organisatie diagnostiek in de regio 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Let op: VGZ vraagt bestuurlijk mandaat van betrokken stakeholders op richting en uitvoeringsintenties 
plannen per speerpunt. Graag onderstaand per speerpunt en betrokken organisatie in de regio naam en 
handtekening bestuurder. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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Bijlage i | Agenda kwaliteitsjaargesprek zorggroepen 
 
VGZ voert met zorggroepen kwaliteitsjaargesprekken. Deze gesprekken richten zich op de kwalitatieve aspecten van rol en 
taak van een zorggroep. Dit betreft het vormgeven van multidisciplinaire programmatische zorg in de eerste lijn en de extra 
afspraken (waaronder de brede rol en zinnige zorg) die de zorggroep met VGZ heeft gemaakt. Er wordt onder andere 
gesproken over de kwaliteit van de uitkomsten van de (landelijke InEen) benchmark ketenzorg, praktijkvariatie, de kritische 
kwaliteitskenmerken, kennisborging, kwaliteitssturing, ontwikkeling zelfmanagement, IT ondersteuning en de bijdrage van 
de zorggroep aan de brede rol en zinnige zorg. 
 
Planning kwaliteitsjaargesprek met zorggroep 
1x per jaar een gesprek na 15 mei (aanlevering benchmark InEen),maar uiterlijk eind september. 
 
Voorbereiding kwaliteitsjaargesprek zorggroep en cVGZ 
Notulen laatste kwaliteitsjaargesprek, jaarplan/kwaliteit jaarverslag , benchmarkgegevens en informatie over lopende 
afspraken en acties. 
 
Mogelijke gespreksonderwerpen: 
 
Kwaliteitsbeleid 
Het kwaliteitsbeleid dient geborgd en aantoonbaar te zijn. 
1. Basis op orde 
2. Samenwerkingsafspraken  
3. Beleid scholing en deskundigheidsbevordering 
4. Beleid borging kwaliteit 
5. Beleid praktijkvariatie 
6. Beleid verbeterplannen ( ook op regioniveau) 
7. Toekomstontwikkelingen (plan van aanpak, planning, mijlpalen) 
8. Ketenprestaties 
 
Zelfmanagement 
Ervaringen en voortgang in relatie tot gemaakte afspraken, zorgplan en zelfzorgplatform(PGO) 
 
IT ondersteuning 
Ondersteuning van de inhoudelijke zorgverlening en management en elektronische gegevensaanlevering aan 
zorgverzekeraars 
 
Brede rol en Zinnige zorg 
Waaronder monitoren kwaliteit en stand van zaken van de afspraken in het kader van doelmatigheid, substitutie en zinnige 
zorg 
 
Planvorming rondom O&I 
 
 
 
 


