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1. Inleiding 
 
In het inkoopbeleid Verpleging & Verzorging VGZ 2016 zaten nog een aantal onzekerheden die we 
middels dit aanvullende document verder willen verduidelijken. 
 
 

2. Medisch Specialistische Verpleging Thuis 
Ministerie van VWS heeft besloten dat Medisch Specialistische Verpleging Thuis in 2016 binnen het 

financiële kader Medisch Specialistische Zorg (MSZ) blijft en nog niet wordt overgeheveld naar het 

financiële kader van Verpleging & Verzorging.   

Coöperatie VGZ heeft besloten dat ook de inkoop in 2016 nog plaatsvindt via de afdeling MSZ. Dit 

betekent dat er ten aanzien van de inkoop MSVT ten opzichte van voorgaande jaren niets wijzigt. 

Ook uw contactpersoon blijft hetzelfde. 

 

3. Onplanbare zorg 
Onplanbare zorg overdag wordt niet meer als apart product gezien met een apart tarief. VGZ gaat 
ervan uit dat onplanbare zorg geleverd wordt binnen de tijd van 22u tot 7u.  

VGZ wil zich er voor inzetten om voor 2016 de infrastructuren voor onplanbare zorg zoals die zijn 
opgebouwd de afgelopen jaren, te continueren, zodat deze belangrijke voorliggende voorziening in 
stand blijft.  

In de regio’s waar VGZ niet preferent is, is een voorwaarde voor afspraken rondom onplanbare zorg 
(inclusief beschikbaarheidsfunctie) , dat  de grootste verzekeraars  in dat gebied ook investeren in 
deze voorziening, waarbij er een dekkingsgraad is van 80% van de verzekerden. 

In de preferente regio’s van VGZ, zal VGZ daar waar het nodig is, gebruik maken van de nieuwe 
prestatie ‘Regionale beschikbaarheidsfunctie voor onplanbare zorg’.  

 

4. Dementie 
VGZ wil zich inzetten om voor 2016 de infrastructurele voorziening rondom de ketenzorg dementie in 
stand te houden.  
In de regio’s waar VGZ niet preferent is, is een voorwaarde voor afspraken over de infrastructurele 
voorziening , dat de grootste verzekeraars in dat gebied ook investeren in ketenzorg dementie, 
waarbij er een dekkingsgraad is van 80% van de verzekerden. 
In de preferente regio’s van VGZ, zal VGZ hierover aparte afspraken maken met de aanbieders.  
 

5. Palliatief Terminale Zorg 
Per abuis is in het inkoop beleid 2016 de volgende passage opgenomen:  

‘Een extramuraal gefinancierde hospice mag per dag per cliënt niet meer dan €250,-- declareren’ 
 
VGZ hanteert alleen het uitgangspunt dat de gemiddelde zorgverlening, verspreid over 3 maanden, 
niet hoger ligt dan 12,6 uur per dag.  



 

 

6. Inkoop 2016 

6.1 Tarieven 

Tarief 2016 = tarief 2015 + index Nza max tarieven tot aan maximaal het gewogen gemiddelde VGZ 

tarief voor die prestatie. 

 

Dit betekent dat als een zorgaanbieder in 2015 een hoger tarief heeft dan het gewogen VGZ 

gemiddelde, de tarieven naar beneden worden bijgesteld tot dit gewogen gemiddelde. 

 

Gezien de negatieve indexering van de NZa op de max tarieven in 2016 heeft VGZ ervoor gekozen de 

indexering niet toe te passen.  

 

6.2 Berekening  voorlopig zorgkostenplafond 2016 

Het ZKP 2015 is voor coöperatie VGZ de basis voor het maken van de berekening.  
 
De rekenregel voor het ZKP 2016: 
ZKP 2015 mits gerealiseerd * marktaandeel VGZ  +  groei % 2016 (o.b.v. criteria) – eventuele 

tariefskorting 

Criteria voor groei ZKP 2016: 

Groei mogelijkheden 
o.b.v. afspraken 2015 
(doelmatigheid) 

  

Groei mogelijkheid 
extramuralisering 

Vergrijzing en extramuralisering 1% 

Groeimogelijkheid 
doelmatigheid (vast te 
stellen in Q1 2016) 

Binnen ZKP 2015 gebleven en 
doelmatige zorg geleverd  

1% 

Groeimogelijkheden 
o.b.v. resultaten op 
kwaliteit en 
klantbeleving 

  

Kwaliteit Heeft de aanbieder een 
gecertificeerd / geautomatiseerd 
classificatiesysteem? 

0,5% 

Klantbeleving CQi – drie scores boven branche 
gemiddelde: 

1% 

 Respect voor mensen: bejegening  

 Effect van zorg op iemands leven  

 Ervaren kwaliteit van personeel  

 Ervaren inspraak  

 Ervaren informatie  

 

  



Bijstelling tarieven 
Indien de tarieven naar beneden worden bijgesteld zoals aangegeven in paragraaf 5.1, wordt het 
zorgkostenplafond ook naar beneden bijgesteld. 
 
Voor het vaststellen van het nieuwe Zorgkostenplafond in verband met tariefskorting, wordt  

gekeken naar de PV en VP basis. De grootste volumes worden namelijk op deze prestaties 

geschreven.  

Als dit het geval is worden de volgende formules gebruikt om het Zorgkostenplafond bij te stellen: 

- PV: tariefskorting PV * (70% *  Bruto ZKP 2016) 
- VP: tariefskorting VP * (30% * Bruto ZKP 2016) 

 
 
Rekenvoorbeeld zorgaanbieder X: 
Voorlopig Zorgkostenplafond 2016 is berekend op : €100.000,- 
Tariefskorting PV: 2% 
Tariefskorting VP: 1% 
 
Korting op het zorgkostenplafond: 
PV: 2% * (70%*€100.000,-)=  €1400,- 
VP: 1% * (30%*€100.000,-)=  €300,- 
---------------------------------------------------- 
Totale korting:    €1700,- 
 
Voorlopig zorgkostenplafond 2016: €100.000,- - € 1700,-  = € 98.300,- 
 
 
Overschrijding en onderschrijding van zorgkostenplafond 
De overschrijding van het zorgkostenplafond in 2015 wordt nu niet in de berekening van het 

zorgkostenplafond 2016  meegeteld. Bij een onderschrijding op het zorgkostenplafond wordt de 

onderschrijding geëxtrapoleerd naar het totale jaar.   

Definitieve vaststelling zorgkostenplafond 2016 
Er zijn nog diverse factoren welke van invloed kunnen zijn op de definitieve vaststelling van  het 

zorgkostenplafond 2016. Daardoor kan uw zorgkostenplafond in Q1 2016 nog worden aanpast. Het 

gaat hierbij om de volgende factoren:  

 Zoals landelijk afgesproken, zal bij een overschrijding een éénmalige ophoging plaatsvinden van 

het zorgkostenplafond 2015  in het kader van het transitiejaar, mits de zorgaanbieder voldoet 

aan strikte criteria. In Q1 2016 wordt definitief bepaald of een zorgaanbieder hiervoor in 

aanmerking komt.   

De éénmalige ophoging van het zorgkostenplafond voor 2015 kan leiden tot bijstelling van het 

zorgkostenplafond 2016 zoals berekend in oktober 2015. Belangrijke voorwaarde voor deze 

bijstelling is dat het totaal van de afspraken die coöperatie VGZ maakt in 2016 moet passen 

binnen het vastgestelde macrokader 2016. 

 Het voorlopige zorgkostenplafond 2016 is gebaseerd op het aantal verzekerden op het moment 

van contracteren. Afhankelijk van de toe- of afname van het aantal verzekerden kan het 

zorgkostenplafond herzien worden. 



 Indien de zorgaanbieder nu onder 105% zit dan krijgt de aanbieder 1% groei toegekend. Als in 

Q1 2016 blijkt dat de zorgaanbieder toch boven de 105% uitkomt, vervalt het groei percentage 

van 1%.  

 Het marktaandeel van VGZ in het voorlopige zorgkostenplafond is gebaseerd op de kosten VGZ 

t/m mei 2015 t.o.v. de totale kosten 2015 van alle zorgverzekeraars bij deze aanbieder. 

Afhankelijk van de toe-of afname van het marktaandeel kan het zorgkostenplafond nog herzien 

worden. 

6.3  S3 

Coöperatie VGZ kiest ervoor om in 2016 binnen S3 innovatieve projecten mogelijk te maken. In 

november publiceert VGZ het proces en de uitgangspunten voor het indienen van projecten. 

 

6.4 Tijdpad digitaal contracteren 

Vanaf 1 oktober t/m  15 oktober zal het digitaal portaal van Vecozo openstaan om de overeenkomst 

met Coöperatie VGZ af te sluiten. In deze overeenkomst staan de tarieven en het zorgkostenplafond 

2016. Het zorgkostenplafond is dan nog onder voorbehoud en wordt pas in Q1 2016 definitief (zie 

hoofdstuk 5.2 ‘definitieve vaststelling zorgkostenplafond 2016’). 

 

7. Actuele informatie 
VGZ publiceert regelmatig de meest actuele informatie in een FAQ op de website. Zie 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging 

  


