
 

 

Aanvulling  

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017  

Juni 2016 
 

Pgb indicatiestelling 

Coöperatie VGZ heeft besloten dat er geen selectieve inkoop plaatsvindt ten aanzien van de pgb 

indicatiestelling. Wel gaan we onderzoeken of we op een aantal punten het regelement kunnen 

aanpassen ten aanzien van de indicatiestellingen.  

Msvt 

Coöperatie VGZ heeft besloten dat ook de inkoop voor 2017 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. 

Postcodegebied 

De aanbieder levert zorg in de regio (‘s)/postcodegebieden waarvoor hij in 2016 ook is 

gecontracteerd. Het postcodegebied kan niet eenzijdig worden aangepast. Wijzigingen in het 

postcodegebied wordt in overleg gedaan met VGZ.   

Bestuursverklaring 

Bij het onderdeel ‘eisen van bekwaamheid’ van de bestuursverklaring staat het volgende 

opgenomen: 

De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling AO/IC, tenzij dit op grond van wet- en regelgeving niet 

langer is vereist. 

Deze regeling is enkel van toepassing op zorgaanbieders in de Wlz. Deze eis komt dan ook te 

vervallen in het inkoopplan wijkverpleging. 

Bestaande aanbieder  

In het inkoopplan wijkverpleging 2017 wordt  voor de contractering 2017 een aanbieder aangemerkt 

als een bestaande aanbieder, als deze aanbieder in 2016 een overeenkomst wijkverpleging heeft  

gesloten met coöperatie VGZ.  

  

http://portaal/vgz/Pages/Default.aspx


IKZ 

Na overleg met de Vilans zijn de inkoopcriteria t.a.v. IKZ in het inkoopbeleid licht aangepast. De 

wijziging betreft de protocollen en de aanwezigheid van een kinderverpleegkundige of een 

veprleegkundige niveau 5 (met ervaring met kinderen) tijdens de periode dat zorg wordt verleend. 

 Punt  1a en 1b in het extern beleid pag. 17 komt te vervallen  

 Tijdens de periode dat zorg wordt verleend is een Kinderverpleegkundige of Verpleegkundige 

niveau 5 (met ervaring met kinderen) te raadplegen en hoeft niet per definitie aanwezig te 

zijn. 

De complete inkoopcriteria IKZ zijn dan:  

(branchenormen): 

1. Gebruik van protocollen, onder andere specifiek gericht op IKZ-zorg (op kind en 

ouders/verzorgers) zoals in de eigen organisatie vastgelegd zijn. Op uitdrukkelijk verzoek van 

de behandelaar kan diens protocol gebruikt worden. 

 

2.  Kwaliteitseisen aan personeel: samenstelling team, eisen per professional. 

a. Eisen aan zorgteam: 
In het zorgteam zijn disciplines opgenomen met specifieke kennis en opleiding en/of 

scholing voor de verpleging, verzorging en begeleiding van kinderen en ouders/verzorgers 

in de IKZ-doelgroep. Per type organisatie en afhankelijk van de ‘geïndiceerde” vraag is dat 

een verschillende mix aan disciplines voor medische zorg, verpleging, verzorging en 

begeleiding. Tijdens de periode dat zorg wordt verleend is een Kinderverpleegkundige of 

Verpleegkundige niveau 5 (met ervaring met kinderen) te raadplegen. 

b. Eisen per professional: 

 registratie verpleegkundigen in BIG-register; 

 (bij)scholing voorbehouden handelingen; 

 reanimatietraining (jaarlijks); 

 scholing in beademing/canulezorg bij CTB 

 (indien van toepassing); 

 volgen van nascholing/opleiding/symposia gericht op doelgroep. Daarbij aandacht voor 

verpleegkundige handelingen, verzorging en (orthopedagogische) begeleiding van 

kinderen en ouders/verzorgers; 

 verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG). 

 een kinderverpleegkundige (niveau 4 of 5) is verantwoordelijk voor de te leveren zorg. 
 

  



Aanvullende afspraken niveau 4 en niveau 5 

VGZ volgt de beroepsnormen, dus ook het normenkader en de overgangsregeling zoals opgesteld 

door V&VN.  

Dit betekent voor de verschillende zorgvormen het volgende;  

Zorg in Natura (ZIN) 

We volgende de overgangsregeling van de V&VN zoals deze er nu ligt. We volgen de wijzigingen die 
hierin worden aangebracht, en bespreken deze binnen MA. Hieruit zal dan een advies worden 
gegeven of we inderdaad nog steeds de beroepsvereniging zullen volgen of dat we daarin niet mee 
kunnen gaan. In de overgangsregeling staat opgenomen dat de volgende verpleegkundigen mogen 
indiceren. 
 

 Verpleegkundigen die een hbo-v diploma hebben 

 Verpleegkundigen die een master-diploma hebben 

 Verpleegkundigen die de A-opleiding met de wijkaantekening hebben 

 Verpleegkundigen die staan opgenomen in het deskundigheidsgebied 

 Wijkverpleegkundige in het Kwaliteitsregister V&V 

 Verpleegkundigen die een relevante1 verpleegkundige vervolgopleiding via het College 

 Zorg Opleidingen (CZO) hebben gevolgd die zijn ingeschaald in schaal 6 van het NLQF 

ActiZ, BTN en V&VN hebben afgesproken dat mbo-opgeleide verpleegkundigen gedurende deze 

overgangsperiode mogen indiceren en de zorg mogen organiseren wanneer zij voldoen aan de drie 

criteria 

1. Hij/zij expert is binnen de wijkverpleging 
en 

2. Hij/zij minimaal 24 uur per week werkzaam is als verpleegkundige in de wijk  
en 

3. Hij/zij volgt de opleiding tot HBO-opgeleide verpleegkundige  (hbo-v) en kan hiervan jaarlijks een 
bewijs van inschrijving overleggen 

 

PGB 

In het PGB reglement staat opgenomen dat enkel een niveau 5 verpleegkundige de indicatie mag 
stellen  
 

IKZ 

Kinderverpleegkundige niveau 5  
 
 

 


