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1. Inleiding

Verpleging en verzorging in de thuissituatie valt sinds 1 januari 2015 onder de aanspraak wijkverpleging in de Zorg
verzekeringswet. De zorgverzekeraar is voortaan verantwoordelijk voor het gehele geneeskundige domein, van 
verpleging en verzorging thuis tot en met opname in het ziekenhuis. Sinds 1 januari 2015 valt de aanspraak Wijkver
pleging binnen de Zorgverzekeringswet.  
De aanspraak luidt als volgt:

 Artikel 2.10  Wijkverpleging 
 1.  Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg: a. verband 

houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een hoog risico daarop, 
  a.   niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12, en 
  b.  geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 betreft. 
 2.  Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, valt niet verzorging aan verzekerden tot achttien jaar, tenzij er sprake 

is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap, waarbij: 
  a.  sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of 
  b.   vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of 

meer specifieke verpleegkundige handelingen.”
 
Verzekeraars zijn verantwoordelijk voor deze zorg totdat:
•	 De verzekerde een indicatie heeft voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) 
•	 de zorg (voornamelijk persoonlijke verzorging) thuishoort binnen de Wmo
•	 	de zorg beëindigd wordt vanwege het niet meer noodzakelijk zijn van zorginzet volgens de verpleegkundige, 

bijvoorbeeld door zelfmanagement van de verzekerde, of overlijden van een verzekerde
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Voor verzekerden tot achttien jaar geldt dat de verzorging vanuit de AWBZ is overgeheveld naar de Jeugdwet. Alleen 
als er sprake is van de zogenoemde Intensieve Kindzorg (IKZ), valt de verpleging en verzorging onder de Zvw.

Wat gaat er per 1 januari 2016, kort samengevat, veranderen in de inkoop van de wijkverpleging:
•	 	VGZ wil inzetten op het ontzorgen van cliënten en stuurt hierop bij de aanbieders. Soms is korte inzet van 

zorg voldoende om de zorgvraag van de cliënt op te lossen of de verzekerde te coachen of een handeling 
aan te leren, In gevallen waarbij er korter dan 3 weken zorg geleverd wordt, staat VGZ toe dat er een zorg
leefplan light wordt opgesteld. Zie paragraaf 3.1

•	 	Coöperatie VGZ (hierna genoemd VGZ) koopt Verpleging en Verzorging in voor haar eigen verzekerden in 
heel Nederland.

•	 	Voor de beschikbaarheidsfunctie (S1) wordt de representatie in 2016 voortgezet, waarbij VGZ zich focust op 
de 13 Wmo gebieden die landelijk zijn afgesproken.

•	 VGZ gaat voor Verpleging en Verzorging digitaal contracteren. 
•	 	VGZ sluit in 2016 alleen contracten met rechtspersonen en niet meer met individuele ZZPers.  ZZPers die  

in aanmerking willen komen voor contractering, kunnen zich samenvoegen tot een rechtsvorm zoals bijvoor
beeld een coöperatie of een stichting.

•	 	Tot en met 2015 wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog en laag complexe MSVT. Vanaf 2016 wordt  
de laag complexe MSVT door VGZ ingekocht als reguliere verpleging. De hoog complexe verpleging in 
de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg, koopt VGZ selectief in bij een 
beperkt aantal aanbieders. Landelijk bestaat nog discussie over MSVT. Indien landelijke besluitvorming hier 
aanleiding toe geeft, zal ons beleid ten aanzien van MSVT nog aangepast worden.  

 

2. Achtergrond en uitgangspunten

2.1 Het perspectief

Zorgverzekeraars dragen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid om kwalitatief goede verpleegkundige zorg in de 
thuissituatie te kopen en aan te bieden aan hun verzekerden. De (wijk)verpleging wordt hierbij het hart van de 
verbinding tussen de curatieve zorg, de care én het sociale domein en werkt zoveel mogelijk in de leefomgeving  
van verzekerden. Veel mensen ervaren  blijvende  problemen met hun gezondheid die hen hinderen in hun 
dagelijkse leven. Deze problemen zijn vaak niet uitsluitend medisch, ze liggen voor een deel ook op het fysieke, 
psychische en sociale vlak.  
De (wijk)verpleging krijgt daarom vanaf 2015 ook de taak om dit soort zorg en welzijnsvragen tijdig te signaleren,  
op individueel niveau én op het niveau van de gehele wijk. De (wijk)verpleging werkt daarbij nauw samen met de 
andere eerstelijnszorg (zoals huisartsen) en het sociale domein.

VGZ organiseert de zorg onder andere door aanhaking van de eerstelijnszorg, waaronder de wijkverpleegkundige en 
de huisarts (praktijkondersteuners), bij het sociale wijkteam. De wijkverpleegkundigen vormen de verbindende 
schakel tussen het sociale domein (wijkteam) en het zorgdomein. De zelfredzaamheid van de burger en zijn/haar 
sociale omgeving staan daarbij voorop. Om dit te realiseren, pakt VGZ een proactieve rol bij de nieuwe organisatie 
van de verpleging en verzorging, met als insteek: organiseren en financieren wat de burger niet meer zelf kan.

Door het verbinden van de eerstelijns zorg en de wijkverpleging aan de wijkteams wordt ingezet op onder meer:
•	 zorg, wonen en welzijn zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt
•	 één aanspreek en coördinatiepunt in de wijk (dit kan de wijkverpleegkundige zijn)
•	 	verbinding tussen diverse zorgverleners en welzijnsprofessionals in de wijk waarbij de verpleegkundige een 

verbindende rol heeft.  

VGZ heeft het doel gesteld, verzorging en verpleging dichtbij andere eerstelijnszorg en het sociale domein te 
 positioneren. Samen met de huisartsenzorg moet de verpleging en verzorging erop gericht zijn om mensen zo lang 
mogelijk thuis te helpen. Cliënten kunnen zo langer in de eigen omgeving blijven wonen ondanks ouderdom of 
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 beperking; gaan zo niet of minder snel naar het ziekenhuis en doen uiteindelijk ook minder snel een beroep op 
 verblijf of 24 uurszorg uit hoofde van de Wet langdurige zorg (Wlz). Zij kunnen omgekeerd sneller naar huis in geval 
van een ziekenhuisopname.

VGZ hanteert de volgende definities van wijkverpleging gebaseerd op de wettelijke aanspraak (zie H1.1): 

Wijkverpleging is (wijk)verpleging en verzorging en wordt geleverd door verpleegkundigen en verzorgenden, 
ofwel zorgprofessionals die voldoen aan de beroepsprofielen die in het zogenaamde beroepenhuis van de V&VN 
zijn beschreven.

(Wijk-)verpleging nader gedefinieerd

VGZ gaat bij de inkoop van (wijk)verpleging uit van deze definitie:
Verpleegkundig handelen dat zich richt op versterking van de zelfredzaamheid (waar mogelijk) van mensen, met 
het oog op het dagelijks functioneren in relatie tot ziekte/gezondheid. De resultaten van wijkverpleging hebben 
altijd betrekking op het niveau van de kwaliteit van leven of het voorkomen van verlies, het behoud of het 
verbeteren van aspecten van het dagelijks functioneren.

Er is sprake van (wijk)verpleegkundige zorg als deze wordt geleverd door zorgprofessionals zoals Verpleging &
Verzorging Nederland (V&VN) die ook expliciet benoemt: de verpleegkundige specialist, de verpleegkundige,
de zorgkundige, de verzorgende wonen & welzijn en de helpende.

N.B. In het spraakgebruik hanteert VGZ vaak benamingen als wijkverpleegkundige, verpleegkundige, verzorgende, 
casemanager dementie en wondverpleegkundigen. In alle gevallen betreft het hier zorgprofessionals die in hun 
dagelijkse werk zorg leveren die kan worden gefinancierd op basis van de aanspraak Verpleging en Verzorging 
binnen de Zvw.

 

2.2  Drie segmenten
 
De twee segmenten die in 2015 zijn ontstaan, zullen in 2016 wijzigen. In 2016 worden er drie segmenten ingevoerd. 
S1 en S2 blijven bestaan, S3 komt erbij. Hieronder worden de segmenten nader toegelicht: 
 
S1: De huidige niettoewijsbare zorg. Deze zorg wordt in 2016 nog in representatie ingekocht. 
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S2: De huidige toewijsbare zorg. Deze wijkverpleegkundige zorg bestaat in de eerste plaats uit zorgverlening. Het 
overgrote deel van deze zorg bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Daarnaast 
vallen er taken onder als indiceren, coaching en casemanagement. Het merendeel van de (wijk)verpleegkundige zorg 
wordt geleverd aan een cliënt en is daarmee toewijsbaar. Deze zorg koopt VGZ in 2016 voor eigen verzekerden in.
S3: Dit segment is in 2016 nieuw. In S3 kunnen zorgverzekeraars en aanbieders afspraken maken over het belonen 
van de resultaten van de inzet in de andere twee segmenten. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld procesuit
komsten, gezondheidsuitkomsten op populatieniveau, zorgvernieuwing, enzovoorts. Vanaf 2016 kunnen er in S3 ook 
afspraken gemaakt worden op populatieniveau en kunnen er afspraken gemaakt worden over innovatie, bijvoorbeeld 
het belonen van ontzorgen. 

Welke items VGZ voor 2016 gaat inzetten binnen S3, wordt nog bepaald en zal zodra bekend, gecommuniceerd 
worden op  de website van VGZ. Voor het goed kunnen toepassen van S3 zijn outcome indicatoren nodig. Deze 
worden in 2015-2016 ontwikkeld voor de beleidsvorming en inkoop 2017.

S3- Uitkomsten 
Belonen van resultaten en vernieuwing

S2- Levering van zorg
Toewijsbare zorg = verpleging en verzorging

S1- Populatie 
Niet-toewijsbare zorg= signalering, preventie en samenwerking met sociale (wijk) teams

Voor 2016 wordt er wederom gewerkt met een zorgkostenplafond voor elke gecontracteerde aanbieder. Voor 
bestaande aanbieders sluit VGZ aan op de afspraken die in 2015 zijn gemaakt, maar dan in relatie tot onze eigen 
verzekerden. Half augustus zal VGZ de opbouw van de zorgkostenplafonds kenbaar maken.
Voor nieuwe aanbieders die voldoen aan alle criteria en dus in aanmerking komen voor contractering, wordt ook  
een zorgkostenplafond berekend. Het aangeleverde ondernemingsplan en het beschikbare financiële kader  zijn 
criteria op basis waarvan het zorgkostenplafond wordt bepaald.  

Inkoopcriteria voor zowel bestaande als  nieuwe aanbieders zijn terug te vinden in hoofdstuk 3.3. 

2.3  Digitaal contracteren

VGZ zal voor de inkoop 2016 ‘digitaal contracteren’. Via de website van Vecozo vult u de uitvraagmodule in. Na 
beoordeling of u aan alle eisen en gevraagde criteria voldoet, wordt u eventueel een overeenkomst aangeboden. 
Meer informatie over digitaal contracteren, vindt u in Hoofdstuk 6.4.

2.4  Nieuw bekostigingsmodel

Partijen in het veld hebben afgesproken per 2017 een nieuw bekostigingsmodel in te voeren. De toewijsbare ver
pleging en verzorging zal in het nieuwe bekostigingsmodel binnen Segment I vallen (huidige S2). Daarnaast  
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zal er vanaf 2017 sprake zijn van Segment II waarbij er afspraken gemaakt kunnen worden op populatieniveau,  
bijv. de niettoewijsbare zorg (huidige S1) en beloond kan worden op basis van prestaties en innovatie. In 2017 zal het 
nieuwe bekostigingsmodel ingezet worden waarbij er in het nieuwe Segment I sprake zal zijn van 9 zorgzwaartepakket
ten. Bij de invulling van deze pakketten wordt gekeken naar de zorgzwaarte vanuit verpleegkundig perspectief en de 
zorgzwaarte vanuit de sociale omgeving en eigen kracht. Palliatieve terminale zorg en intensieve kindzorg worden nog 
apart benoemd en gedefinieerd als uitzonderlijk. De zorgaanbieders moeten gebruik gaan maken van een geauto
matiseerd classificatiesysteem die een cliënt in een zorgzwaartecategorie kan indelen, zoals bijv. Omaha, NNN, ICF, 
Rai. Zie voor meer informatie de brief van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documentenenpublicaties/kamerstukken/2015/05/19/kamerbriefover 
bekostigingwijkverpleging.html

3 Toewijsbare Zorg (S2)

3.1 Toewijsbare zorg

De (wijk)verpleegkundige zorg bestaat in de eerste plaats uit directe zorgverlening. Het overgrote deel van deze zorg 
bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Daarnaast vallen er taken onder als 
opstellen zorgplan (indiceren), coaching en casemanagement. Het merendeel van de (wijk)verpleegkundige zorg 
wordt geleverd aan een cliënt en is daarmee toewijsbaar.  
De verpleegkundige in de rol van de toewijsbare zorg vertrekt vanuit de individuele vraag van de cliënt. Op basis van 
deze individuele vraag zoekt de verpleegkundige daar waar nodig contact met het sociale domein en eerstelijns 
professionals. Hiervoor kent zij het netwerk in de wijk. 

Zorgplan regulier
De zorgvraag wordt vastgelegd in het zorgleefplan op basis van een proces om de zorgvraag vast te stellen in aard, 
duur en omvang dat past binnen de aanspraak. Voor aanvang van de zorg moet het zorgleefplan gereed zijn. 
 
Het zorgleefplan voldoet aan de “Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging” van Verpleging & 
Verzorging Nederland (V&VN) en bevat in ieder geval de volgende punten:
•	 De medische diagnose
•	 De verpleegkundige diagnoses, ondersteuningsvragen, zorgproblemen
•	 	De doelen van de verzekerde en de verpleegkundige; SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel Realistisch,Tijdge

bonden) omschreven. Zelfmanagement, eigen kracht en beschikbare mantelzorg zijn hierbij leidend
•	 	De (omvang van de) zorg: verpleging, verzorging of verbijzonderde zorg als palliatieve terminale zorg. Beoogde 

interventies en andere handelingen. Beschrijving wie onderdelen van het zorgplan uitvoert, inclusief gedelegeer
de werkzaamheden en opdrachten van andere disciplines

•	 	De termijn waarbinnen de doelen behaald worden
•	 	De evaluatietermijn: het zorgplan moet geëvalueerd worden na een bepaalde termijn, afhankelijk van korte of 

lange termijndoelen 

Zorgleefplan light
VGZ wil inzetten op het ontzorgen van cliënten en stuurt hierop bij de aanbieders. Soms is korte inzet van zorg 
voldoende om de zorgvraag van de cliënt op te lossen of de verzekerde te coachen of een handeling aan te leren, 
bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis. In gevallen waarbij er korter dan 3 weken zorg geleverd wordt, staat VGZ 
toe dat er een zorgleefplan light wordt opgesteld, waarbij de aard, omvang en duur van de zorg staat opgenomen en 
het doel waar naartoe gewerkt wordt. Indien de zorg na 3 weken uiteindelijk toch voortgezet wordt, dan worden de 
stappen doorlopen van een regulier zorgleefplan.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/19/kamerbrief-over-bekostiging-wijkverpleging.html
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/05/19/kamerbrief-over-bekostiging-wijkverpleging.html
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3.2  Inkoopspecificaties toewijsbare zorg
•	 Directe en indirecte cliëntgebonden zorgtaken vallen onder toewijsbare zorg 
•	 	De verpleegkundige niveau 5 bepaalt de aard, omvang, duur van de zorg en dus daarmee de zorginzet (=indicatie

stelling) en legt dit vast in het zorgleefplan; 
•	 	Opstellen zorgplan is onderdeel van indirecte en directe cliëntgebonden tijd, dit is onderdeel van het verpleeg

kundig handelen
 
In 2016 zetten we de selectieve inkoop van de verzorging en verpleging van een aantal doelgroepen voort, te weten: 
Ketenzorg Dementie, Palliatief Terminale Zorg, Intensieve Kindzorg en Onplanbare zorg (zie hoofdstuk 5). 

3.3  Selectiecriteria toewijsbare zorg

Voor 2016 hanteren we ten aanzien van de aanbieders het volgende beleid: de aanbieders die in 2015 een overeen
komst wijkverpleging hebben afgesloten met één van de representanten, niet zijnde een afbouwcontract of ZZP 
contract, worden in 2016 bestempeld als bestaande aanbieders. Voor zowel bestaande aanbieders als nieuwe 
aanbieders gelden criteria om in aanmerking te komen voor de contractering 2016. Hieronder een overzicht van de 
eisen waaraan aanbieders moeten voldoen. 

Inkoopcriteria Wijkverpleging 2016 - Toewijsbare zorg

Eisen bestaande aanbieders:
Alle bestaande aanbieders (en hun verpleegkundigen) moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande toegangs
eisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Toegangseisen 
De aanbieder:
•	 	Heeft aantoonbaar een zorgaanbod dat onder de zorgaanspraak verpleging en verzorging valt
•	 	Levert zorg die voldoet aan de eisen en voorwaarden zoals gesteld in de vigerende beleidsregels en tarief

beschikkingen, de productspecificaties en tenminste aan hetgeen binnen de kring van beroepsbeoefenaren 
gebruikelijk is. 

•	 	Voldoet aan de eisen uit de bestuursverklaring
•	 	Heeft bewijs toelating WTZI
•	 	Is ingeschreven bij Kamer van Koophandel
•	 	Werkt volgens de geldende beroepsstandaarden en –protocollen. De verpleegkundigen werken volgens het 

normenkader van de V&VN.
•	 	Borgt dat het integrale zorgleefplan dat is afgesproken met de cliënt continu up to date blijft voor aard, volume 

en duur Plan Do Check Act. Daartoe  wordt het zorgleefplan periodiek geëvalueerd met de cliënten.
•	 	Weigert geen cliënten op basis van zorgvraagzwaarte.
•	 	Geen wachtlijsten en heeft een zorgplicht. 
•	 	Levert zorg in de in regio (‘s)/postcodegebieden waarvoor hij in 2015 ook is gecontracteerd.
•	 	Weigert geen zorg zonder voorafgaand overleg met VGZ

Voor onderstaande additionele eisen voor bestaande aanbieders beschouwen we 2016 als een overgangsjaar. In 2017 
daarentegen dienen aanbieders aan alle eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Indien 
een aanbieder in 2016 aan één of meerdere van onderstaande eisen niet voldoet, wordt afhankelijk van de antwoor
den bij de digitale uitvraag beoordeeld of de aanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst en/of er voor 
2016 verbeterafspraken worden gemaakt.
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Additionele eisen  
De aanbieder:
•	 	Kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie is met het sociaal domein binnen de gemeenten waar de zorg

aanbieder actief is. 
•	 	Kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie is met de huisarts cq. de eerstelijn binnen de gebieden waar de 

zorgaanbieder actief is.
•	 	Beschikt over minimaal 1 fte verpleegkundige niveau 5 op gemiddeld 50 cliënten die de toegang tot de aanspraak 

bepaalt en het zorgplan opstelt.
•	 	Kan aantonen dat bij elke klant niet meer verschillende zorgverleners worden ingezet, zoals opgenomen in 

onderstaand schema:

Zorgmomenten per week Maximaal aantal zorgverleners
1-6 4
7-13 6
14-27 8
28 of meer 10

•	 	De verpleegkundigen die werken voor de aanbieder werken volgens de principes van ‘de kanteling’: ontzorgen/
eigen kracht/inzetten informele zorg/regie bij de cliënt. Ze betrekken actief het sociale domein bij de zorgvraag 
van de cliënten. De aanbieder borgt dit in haar interne organisatie, in externe samenwerkingsafspraken en in de 
zorgplannen.

Eisen nieuwe aanbieders:
Alle nieuwe aanbieders (en hun verpleegkundigen) moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande toegangseisen 
om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.
 
Toegangseisen
•	 	Heeft aantoonbaar een zorgaanbod dat onder de zorgaanspraak verpleging en verzorging valt
•	 	De betreffende zorg is nog niet of niet voldoende gecontracteerd bij bestaande aanbieders. 
•	 	Nieuwe aanbieders moeten aantoonbaar doelmatiger zijn dan bestaande aanbieders. Dit moet inzichtelijk ge

maakt worden door gemiddelde kosten per cliënt. Een verklaring omtrent gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) 
•	 	Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 januari 2015) en de statuten van de inschrijvende 

zorgaanbieder.
•	 	Levert een ondernemingsplan aan dat voldoet aan het format zoals op de website van cVGZ staat.  

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging  In het ondernemingsplan moeten de 
volgende onderwerpen zijn uitgewerkt: Organisatieinrichting, Missie en strategie, Omgevingsanalyse, Bedrijfs
plan, Marketingplan, Financieel plan.

•	 	Levert zorg die voldoet aan de eisen en voorwaarden zoals gesteld in de vigerende beleidsregels en tarief
beschikkingen, de productspecificaties en tenminste aan hetgeen binnen de kring van beroepsbeoefenaren 
gebruikelijk is. 

•	 	Voldoet aan de eisen uit de bestuursverklaring
•	 	Heeft bewijs toelating WTZI
•	 	Werkt volgens de geldende beroepsstandaarden en –protocollen. De verpleegkundigen werken volgens het 

normenkader van de V&VN.
•	 	Borgt dat het integrale zorgleefplan dat is afgesproken met de cliënt continu up to date blijft voor aard, volume 

en duur Plan Do Check Act. Daartoe  wordt het zorgleefplan periodiek geëvalueerd met de cliënten.
•	 	Weigert geen cliënten op basis van zorgvraagzwaarte.
•	 	Geen wachtlijsten en heeft een zorgplicht. 
•	 	Levert zorg in de in regio (‘s)/postcodegebieden waarvoor hij in 2015 ook is gecontracteerd.
•	 	Kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie is met het sociaal domein binnen de gemeenten waar de zorg

aanbieder actief is. 
•	 	Kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie is met de huisarts cq. de eerstelijn binnen de gebieden waar de 

zorgaanbieder actief is.
•	 	Beschikt over minimaal 1 fte verpleegkundige niveau 5 op gemiddeld 50 cliënten die de toegang tot de aanspraak 

bepaalt en het zorgplan opstelt.

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging
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•	 	Weigert geen zorg zonder voorafgaand overleg met VGZ
•	 	Kan aantonen dat bij elke klant niet meer verschillende zorgverleners worden ingezet, zoals opgenomen in 

onderstaand schema:

Zorgmomenten per week Maximaal aantal zorgverleners
1-6 4
7-13 6
14-27 8
28 of meer 10

•	 	De verpleegkundigen die werken voor de aanbieder werken volgens de principes van ‘de kanteling’: ontzorgen/
eigen kracht/inzetten informele zorg/regie bij de cliënt. Ze betrekken actief het sociale domein bij de zorgvraag 
van de cliënten. De aanbieder borgt dit in haar interne organisatie, in externe samenwerkingsafspraken en in de 
zorgplannen. 

4  Niet-Toewijsbare zorg (S1)

4.1  Niet-toewijsbare zorg

Een klein deel van de (wijk)verpleegkundige zorg richt zich niet alleen op individuele verzekerden, maar ook op 
collectieve taken. Deze meer collectieve taken (wijktaken) zijn niet toewijsbaar aan een individuele verzekerde, maar 
zijn naar hun aard wijkgerichte zorg. Onder deze taken vallen: signaleren, netwerktaken en het stimuleren van 
zelfredzaamheid.  
De wijkverpleegkundige in de rol van de niettoewijsbare zorg vertrekt vanuit de collectieve vraag/ de collectieve 
signalen uit een wijk en gaat op basis hiervan een netwerk opbouwen en signalen vertalen naar concrete arrange
menten met bijvoorbeeld leden van een wijkteam. 

4.2  Inkoopspecificaties niet-toewijsbare zorg 

Voor 2016 vindt de inkoop van de niettoewijsbare zorg plaats in representatie op Wmoregio niveau, vergelijkbaar als 
in 2015. In 2016 is hiervoor hetzelfde budget beschikbaar als in 2015. De verwachting is dat de investering voor deze 
wijkverpleegkundige zorg op populatieniveau vanaf 2017 een keuze is van de individuele verzekeraar. 

4.3  Selectie criteria niet-toewijsbare zorg

Omdat de niet toewijsbare zorg in 2016 wordt gecontinueerd op basis van de afspraken in 2015 met hetzelfde 
budget, blijven dezelfde criteria voor de selectie van de wijken van toepassing. De huidige indeling zoals die in 2015 
is toegepast in de Wmoregio’s, blijft gehandhaafd. Ook de toekenning van de niettoewijsbare zorg aan de aanbie
ders blijft voor 2016 gehandhaafd. Er volgen geen nieuwe inschrijvingen voor de niettoewijsbare zorg. 
De criteria voor het vaststellen van de prioriteitswijken waar de wijkverpleegkundigen voor de 
niettoewijsbare zorg worden ingezet, blijven:
•	 Wijken met een lage Sociaal Economische Status (lage SES)
•	 	De gemeente investeert in de nulde, eerstelijn dan wel de tweedelijn in de wijk waar een wijkverpleegkundige 

wordt ingezet. 
•	 In de wijk lopen projecten op het gebied van wijkteams/wijknetwerken
•	 De wijk heeft een hoge zorgconsumptie in zowel de eerstelijn als tweedelijn 
•	 In de wijk moet er sprake zijn van de volgende problematiek op grote schaal: 
 o Kwetsbare ouderen
 o Chronisch zieken (bijv. DMII, COPD, CVRM)
 o GGZ
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5  Toewijsbare zorg bijzondere zorgvormen
In 2016 zet VGZ de selectieve inkoop van de verzorging en verpleging voort voor een aantal bijzondere zorgvormen, 
te weten: Dementie, Palliatief Terminale Zorg, Intensieve Kindzorg en Onplanbare zorg. 

Bestaande aanbieders die in 2015 voor 1 of meerdere bijzondere zorgvormen zijn gecontracteerd door Coöperatie 
VGZ of een van de andere verzekeraars, komen in 2016 ook in aanmerking voor contractering, mits de aanbieder 
voldoet aan de eisen voor contractering zoals coöperatie VGZ die voor 2016 stelt. 
Naast de eisen die aan bestaande aanbieders worden gesteld, moeten aanbieders aan specifieke eisen  voldoen. 
Indien aanbieders niet aan deze eisen kunnen voldoen, dan wordt de betreffende specifieke zorg niet ingekocht. 

Het gaat hierbij om de volgende zorgvormen:
•	 Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT)
•	 Casemanagement Dementie
•	 Intensieve Kindzorg (IKZ)
•	 Palliatief Terminale Zorg (PTZ)
•	 Onplanbare zorg

5.1  Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT)

Tot en met 2015 wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog en laag complexe MSVT. De laag complexe MSVT 
wordt in 2016 door VGZ ingekocht als reguliere verpleging. De hoog complexe verpleging in de thuissituatie, noodza
kelijk in verband met medisch specialistische zorg, koopt VGZ selectief in bij een beperkt aantal aanbieders.

De verwachting is op dit moment dat voor MSVT wel een aparte beleidsregel met een aparte prestatiecode blijft 
bestaan. Landelijke besluitvorming moet hierover nog plaatsvinden. Indien landelijke besluitvorming hier aanleiding 
tot geeft, zal het beleid van VGZ ten aanzien van MSVT nog aangepast kunnen worden. U wordt hierover geïnfor
meerd via de website van VGZ.

In 20-30% van het huidige MSVT is er sprake van hoog complexe verpleegkundige zorg (de zogenaamde hoog 
complexe MSVT), waarbij het veelal gaat om een op zichzelf staande verpleeg technische handeling die onderdeel 
uitmaakt van medisch specialistische zorg. Complexiteit duidt op de mate waarin gespecialiseerde verpleegkundige 
zorg nodig is. 
Hoog complexe medisch specialistische verpleging thuis koopt VGZ selectief in. Alleen door de inkoop van een 
beperkt aantal zorgaanbieders in een regio is de zorgaanbieder in staat deze zorg doelmatig te organiseren en te 
leveren en kan de kennis voldoende gebruikt worden.

Aanbieders die MSVT hoog complex willen leveren moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande toegangseisen 
om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Toegangseisen
•	 heeft een overeenkomst hoog complexe MSVT 2015 met VGZ
•	 Beschikt over een extramuraal specialistisch verpleegkundig team:
 o bestaande uit verpleegkundigen met minimaal niveau 5
 o die berekend is op complexe medisch technologische zorgvragen
 o in staat is de zorgvraag in de betreffende regio op een adequate wijze te beantwoorden
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5.2  Casemanagement Dementie

Aanbieders die casemanagement dementie willen leveren moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande toe
gangseisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Toegangseisen
De aanbieder:
•  Is ook in 2015 gecontracteerd voor casemanagement dementie door Coöperatie VGZ of een van de andere 

zorgverzekeraars

Voor onderstaande additionele eisen beschouwen we 2016 als een overgangsjaar. In 2017 daarentegen dienen 
aanbieders aan alle eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Indien een aanbieder in 
2016 aan één of meerdere van onderstaande eisen niet voldoet, wordt afhankelijk van de antwoorden bij de digitale 
uitvraag beoordeeld of de aanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst en/of er voor 2016 verbeter
afspraken worden gemaakt.

Additionele eisen
•	 	Aantoonbare inbedding van casemanagement in de regionale samenwerkingsstructuur met deelname van alle 

relevante partijen (huisarts, verpleging en verzorging, GGZ, ziekenhuis). 
•	 	De zorgstandaard Dementie wordt als richtsnoer gebruikt.
•	 	Regionale organisatie van casemanagement, deel uitmakend van een multidisciplinair behandel en begeleidings

team, dat zich uitstrekt over het gehele dementietraject (van vroegdiagnostiek tot opname (verblijf met behan
deling); 

  Het is mogelijk afspraken te maken over tussenvarianten, waarbij casemanagement regionaal wordt georganiseerd 
en aangestuurd (op functionele basis) en functionarissen in dienst zijn bij deelnemende zorgaanbieders. 

•	 	Regionaal uniforme procedure door middel van het samenbrengen van alle gangbare protocollen in één proce
dure Ketenzorg. Hiermee wordt een regionaal uniforme taal en werkwijze gestimuleerd. 

•	 	Multidisciplinair (behandel)overleg door ketenpartners, bij voorkeur op wijkniveau (nader in te vullen op regionaal 
niveau). Hierbij zijn duidelijke samenwerkingsafspraken en afstemming met eventueel aanwezige algemene 
netwerken voor kwetsbare ouderen van belang. 

•	 	Klantgerichtheid: gerichtheid op cliënt en zijn naasten, uitgaande van het stimuleren van behoud van de eigen 
regie en verantwoordelijkheid van de klant (empowerment) en op basis van permanente begeleiding door een 
vaste casemanager en plaatsvervanger. 

•	 	Breed takenpakket:  gids en informatiefunctie – zorgmakelaarfunctie  coördinatiefunctie (procesregie) verant
woordelijkheid voor zorgleefplan  begeleiding (op permanente basis)  interventiefunctie (denk aan: psycho 
educatie; familieinterventie; gedragsproblematiek; verwerkingsproblematiek; crisisinterventie en signalering 
comorbiditeit gerelateerde zaken).

•	 	Gespecialiseerde zorgprofessionals met opleidingsniveau: HBOplus (plus = opleiding Casemanagement).
•	 	Onafhankelijke uitoefening van casemanagement (in de zin van functioneel onafhankelijke aansturing, dat wil 

zeggen geen gedwongen winkelnering bij een van de aanbieders). 
•	 	Er is een centraal registratiepunt van mensen met de diagnose dementie.

5.3  Intensieve Kindzorg (IKZ)

De zorg kan geboden worden door (kinder) thuiszorgorganisaties, verpleegkundige kinderdagverblijven en kinder
hospices.

Aanbieders die Intensieve Kindzorg willen leveren moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande toegangseisen 
om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Toegangseisen
De aanbieder:
•	 	Is aangemerkt door VWS als IKZ organisatie, en zijn in 2015 ook gecontracteerd voor Intensieve Kindzorg door 

Coöperatie VGZ of een van de andere zorgverzekeraars



13terug naar inhoudsopgave  > >

•	 	heeft van juni 2014 tot en met juni 2015 aantoonbaar aan minimaal 25 cliënten IKZ geleverd. 
•	 	Is in staat om alle persoonlijke en gespecialiseerde verpleegkundige (kind)zorg te leveren bij thuiswonende 

kinderen. De verpleegkundigen dienen speciaal opgeleid te zijn voor de te leveren zorg. 
•	 	Beschikt over een schriftelijke verklaring van de medisch specialist/kinderarts die hoofdbehandelaar is, waarin de 

diagnostiek en verantwoording (in inhoud en termijn) voor de te leveren zorg wordt aangegeven.
•	 	Is 24 uur per dag beschikbaar op afspraak en op afroep.
•	 	In het zorgleefplan staat omschreven welke disciplines bij het kind betrokken zijn. Alle disciplines dienen de 

geleverde zorg bij te houden in het zorgleefplan. 
•	 	De zorg zoals omschreven in het zorgleefplan moet gericht zijn op de zorg en ontwikkeling voor het kind en het 

gezin. De zorg richt zich op het toewerken naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van ouders en kind. Er is 
daarbij aandacht voor een veilige omgeving.

•	 	Kan aantonen dat er sprake is van een samenwerking tussen de betrokken disciplines, waarbij deze samenwer
king gericht moet zijn op de zorg voor het kind en het gezin. 

•	 	ADLzorg is alleen declarabel boven de norm voor gebruikelijke zorg. 
 

5.4  Palliatief Terminale Zorg (PTZ)

Hiervoor komt men in aanmerking wanneer het een levensbedreigende ziekte betreft waarbij geen (medische) 
behandeling meer plaats vindt die gericht is op herstel. De levensverwachting is korter dan 3 maanden.

Aanbieders die PTZ willen leveren moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande toegangseisen om in aanmerking 
te komen voor een overeenkomst.

Toegangseisen
De aanbieder:
•	 Is ook in 2015 gecontracteerd voor PTZ door Coöperatie VGZ of een van de andere zorgverzekeraars
•	 Heeft aantoonbaar aan 25 cliënten (hoog complexe) PTZ geleverd

Voor onderstaande additionele eisen beschouwen we 2016 als een overgangsjaar. In 2017 daarentegen dienen 
aanbieders aan alle eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. Indien een aanbieder in 
2016 aan één of meerdere van onderstaande eisen niet voldoet, wordt afhankelijk van de antwoorden bij de digitale 
uitvraag beoordeeld of de aanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst en/of er voor 2016 verbeterafspra
ken worden gemaakt.

Additionele eisen
•	  De gemiddelde zorglevering, verspreid over 3 maanden, ligt niet hoger dan 12,6 uur per dag.
  Of zorgaanbieder is bereid dit vanaf 2016 als uitgangspunt te hanteren; een extramuraal gefinancierde hospice 

mag per dag per cliënt niet meer dan €250, declareren. 
•	  De aanbieder betrekt mantelzorgers en vrijwilligers actief bij het zorgproces; 
•	  De aanbieder heeft een protocol Palliatief Terminale levensfase waarin zowel de processen rondom palliatieve 

zorg beschreven zijn als de routing van de cliënt; wat de rollen van de organisatie zelf dan wel andere ketenpartij
en daarin zijn; 

•	  De aanbieder werkt in de geest van de Zorgmodule Palliatieve Zorg en maakt gebruik van de richtlijnen palliatieve 
zorg, zoals vermeld op Pallialine, en past indien nodig instrumenten toe als: zorgpad stervensfase, pijnanamnese 
en pijnscorelijst, DOS schaal en lastmeter; Er wordt gestart met PaTz methodiek en/of Lesa.

•	  De aanbieder heeft aandachtsvelders benoemd die verantwoordelijk zijn voor de palliatief terminale zorg binnen 
hun team en deze zorgen voor terugkoppeling naar het management.

•	  De aanbieder wijst per cliënt een zorgregisseur c.q. casemanager aan als eerste aanspreekpunt voor de cliënt en 
naasten. Deze persoon heeft tenminste de basisopleiding palliatieve zorg afgerond en kent de sociale kaart goed;

•	  De zorgvraag kan frequent wisselen (afhankelijk van het ziektebeeld), wat aanpassing vraagt van het zorgplan. Dit 
vereist een goede samenwerking en afstemming met huisartsen.Het onderwerp palliatief (terminale) zorg is 
opgenomen is in de interne opleidingsplannen;

•	  De aanbieder borgt de nazorg en weet de nabestaanden de weg te wijzen in ondersteuning.
•	  Beschikt over een schriftelijke verklaring van een medisch specialist of de huisarts die hoofdbehandelaar is over 
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de medische situatie en dat de levensverwachting van de cliënt korter dan 3 maanden is, waarbij de huisarts de 
eindverantwoordelijkheid voor de medische zorg op zich neemt in de thuissituatie. 

•	  Indicatiestelling wordt gedaan door een verpleegkundige niveau 5. Deze stelt ook het zorgplan op.
•	  De aanbieder is aangesloten bij een netwerk palliatieve zorg en neemt actief deel aan dit netwerk. 
•	  De aanbieder is 24 uur per dag beschikbaar om de zorg te kunnen leveren, op afspraak en op afroep. 
•	  De aanbieder moet alle gespecialiseerde persoonlijke en verpleegkundige zorg kunnen leveren in de thuissituatie. 

Een verpleegkundige werkzaam in de palliatieve zorg, beschikt over de kennis, vaardigheden en attitude zoals 
benoemd in het beroepsdeelprofiel én kwaliteitskader voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg[1]. In het 
geval van ADLzorg betreft dit minimaal deskundigheidsniveau 3 en bij verpleegkundige zorg niveau 4. 

• De zorg is geprotocolleerd en wordt uitgevoerd volgens de landelijke standaard.
•  PTZ, zoals bedoeld in de overeenkomst Wijkverpleging, kan door de Zorgaanbieder ook geleverd worden in 

extramuraal gefinancierde hospices. 

5.5  Onplanbare Zorg

Bij onplanbare zorg gaat het om avondnacht zorg, welke niet opgenomen kan worden in gebruikelijke routes. Voor 
de onplanbare zorg in de avond en nacht maken we aparte afspraken met een beperkt aantal aanbieders in de regio. 

Aanbieders die onplanbare zorg willen leveren moeten aantoonbaar voldoen aan onderstaande toegangseisen om in 
aanmerking te komen voor een overeenkomst.

Toegangseisen
De aanbieder: 
•	 Is ook in 2015 gecontracteerd voor onplanbare zorg door VGZ of een van de andere zorgverzekeraars
•	 Is 24 uur per dag beschikbaar op afroep.
•	 Moet binnen bepaalde tijdslimiet (20 minuten) ter plaatse kunnen zijn
•	 Moet zowel verzorgende als verpleegkundige onplanbare zorg kunnen leveren.
•	 Is onderdeel van speciaal hiervoor opgericht en gecontracteerd team.
•	 Cliënt moet reguliere zorg hebben welke onder de aanspraak valt.
•	 	Er is een zorgplan, volgens de richtlijn verslaglegging verpleging en verzorging, aanwezig bij iedere cliënt. In het 

zorgplan staat opgenomen dat cliënt gebruik mag maken van onplanbare zorg.

6  Contractering

6.1  Toewijsbare zorg (S2)

Aanbieders die in aanmerking willen komen voor contractering van toewijsbare zorg, kunnen zich aanmelden via 
Vecozo, het digitaal contracteerportaal. Dit kan van 1 juli 2015 tot en met 31 juli 2015.
Nieuwe aanbieders dienen zich ook via de portal in te schrijven. Nieuwe aanbieders zijn alle aanbieders die niet aan 
de definitie van bestaande aanbieders voldoen. In de uitvraagmodule van de digitale contractering wordt opgeno
men voor welke regio(’s)/postcodes de aanbieder zich inschrijft.

6.2  Niet-toewijsbare zorg (S1) 

De zorgaanbieders die door VGZ in 2015 voor S1 zijn gecontracteerd, zullen in 2016 in principe onder dezelfde 
voorwaarden ook voor S1 worden gecontracteerd, tenzij nadrukkelijk aangegeven dat zij dit niet willen. Voor niet 
toewijsbare zorg zullen er in principe in 2016 geen nieuwe aanbieders gecontracteerd worden, tenzij door het 
wegvallen van aanbieders ruimte ontstaat binnen een Wmoregio.
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6.3  ZZP-ers

VGZ sluit in 2016 alleen contracten met rechtspersonen en niet meer met individuele ZZPers.  ZZPers die in aan
merking willen komen voor contractering, kunnen zich samenvoegen tot een rechtsvorm zoals bijvoorbeeld een 
coöperatie of een stichting. Nieuwe aanbieders dienen aan de eisen voor contractering te voldoen zoals vermeld 
staat in H3.3.  

6.4  Digitaal contracteren

Alle zorgaanbieders, dienen zich via Vecozo digitaal in te schrijven voor contractering. Het gehele contracteer 
proces gaat digitaal plaatsvinden. 

Let op!! 

Hierbij is van belang dat voor 2016 geldt dat cVGZ de overeenkomst gaat sluiten op koepelniveau.  
Dit houdt in dat het uitgangspunt voor onze contractering 2016 is, dat elke aanbieder één (koepel-) 
overeenkomst krijgt aangeboden onder één AGB-code (mits voldaan wordt aan de voorwaarden  
zoals vermeld in dit inkoopbeleid 2016). Deze AGB-code wordt bij de declaratieverwerking gebruikt  
als code is contractant = declarant = uitvoerder.

cVGZ heeft zorgaanbieders in mei jl. aangeschreven, zodat deze zich kunnen voorbereiden op de digitale inschrijving 
per 1 juli 2015:
•	 	Voor het gebruik van het VECOZO Zorginkoopportaal dient elke instelling een dienstenovereenkomst met VECO

ZO af te sluiten en in het bezit te zijn van een (persoonlijk) certificaat met autorisatie voor de Uitvraag en Con
tracteermodule van het Zorginkoopportaal.  

Daarnaast zijn de volgende voorbereidingen van belang indien u dit inmiddels nog niet heeft gedaan:
•	 	Om toegang te verkrijgen tot de Contracteermodule van het Zorginkoopportaal wordt bij de Kamer van Koophan

del (KvK) gecontroleerd of u tekenbevoegd bent. Zorgt u er dus voor dat de gegevens van de tekenbevoegde, 
zoals vastgelegd in het Handelsregister van de KvK, actueel zijn. 

•	 	Daarnaast is het wenselijk dat uw AGBgegevens in het AGBregister volledig, juist en actueel zijn. Dit geldt voor 
zowel Ondernemings, Vestigings, Zorgverleners als Correspondentiegegevens. Informatie over het wijzigen van 
uw AGBgegevens is te vinden op de VECOZO Kennisbank via https://www.vecozo.nl/kennisbank/agbwijzigen

Indien u bovenstaande voorbereidingen nog niet heeft getroffen is het van groot belang dit zo spoedig 
mogelijk te doen, wilt u zich voor 31 juli nog kunnen inschrijven

https://www.vecozo.nl/kennisbank/agbwijzigen


16terug naar inhoudsopgave  > >

7  Planning

Belangrijke data 
•	  Tot en met 31 juli 00:00 uur, inschrijving VECOZO digitaal contracteren
•	 Half augustus zal VGZ de opbouw van de zorgkostenplafonds kenbaar maken
•	  Voor 15 september 2015 ontvangt u uiterlijk bericht of wij met u een inkoopgesprek aangaan naar 

aanleiding van het invullen van de uitvraagmodule in VECOZO.
•	 Rond 1 oktober 2015 ontvangt u onze aanbieding met zorgkostenplafond of afwijzingsbrief
•	 20 oktober 2015 verwachten wij de getekende overeenkomst met bijlagen van u retour.
•	 1 November 2015 afronding inkoop 

Wellicht heeft u na het lezen van dit document nog vragen. Neemt u dan gerust contact op met VGZ:  
zorginkoop.wijkverpleging@vgz.nl

7.1  Voorbehouden

Voor de definitieve inkoopzijn de NZa beleidsregels van belang. Dit beleidsdocument is met zorg samengesteld. 
Echter op het moment van publicatie van dit document zijn de beleidsregels nog niet gepubliceerd. VGZ behoudt 
zich het recht voor om aanpassingen te doen in dit zorginkoopdocument of de inkoopprocedure indien de landelijke 
besluitvorming of wet en regelgeving daar aanleiding toegeeft.  
Houd de website https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/beleid de komende tijd 
in de gaten voor nieuwe of aanvullende informatie.

mailto:zorginkoop.wijkverpleging@vgz.nl
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/beleid
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