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Zinnige zorg:  
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen

1 Inkoopbeleid 
2019
De zorg verandert voortdurend. Er 
komen continu nieuwe medicijnen 
en behandelwijzen, de 
verwachtingen van onze klanten zijn 
hoog en zorgverleners moeten vaak 
onder hoge druk hun werk doen, 
terwijl er grote tekorten aan 
personeel dreigen. Bovendien 
volgen politiek en overheid de 
ontwikkelingen op de voet. De 
kwaliteit en betaalbaarheid van de 
zorg gaat uiteindelijk iedereen aan.
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Op zorgaanbieders en zorgverzekeraars rust 
daarom een grote verantwoordelijkheid: samen 
moeten we zorgen voor de juiste, gepaste zorg 
op de juiste plek op de juiste manier. Sinds drie 
jaar faciliteert Coöperatie VGZ, als invulling van 
onze maatschappelijke rol, dat zorgaanbieders de 
ruimte krijgen om te werken aan zinnige zorg. Dat 
is zorg die beter is voor de patiënt tegen lagere 
kosten – mede dankzij en altijd samen met zorg-
aanbieders.

Het duurzaam betaalbaar en toegankelijk hou-
den van de zorg is een enorme maatschappelijke 
uitdaging. Daaraan een bijdrage te leveren, is 
onze voornaamste opdracht. Dat kunnen we niet 
alleen. Samenwerking met patiënten en zorg-
aanbieders is daarvoor een noodzakelijke voor-
waarde. Wij geloven dat onze focus op betaal-
baarheid niet ten koste hoeft te gaan van de 
kwaliteit van zorg. Het tegendeel is waar: kwaliteit 
en kostenbeheersing kunnen elkaar versterken en 
de toegankelijkheid van de zorg ook op de lange 
termijn behouden.

Zorginkoop VGZ:  
samen werken aan zinnige zorg

We zien het als onze rol om zinnige zorg te facili-
teren en stimuleren. Dat sluit aan bij de roep van 
artsen en andere zorgverleners om hen de ruimte 
te geven om aan zinnige zorg te werken, terwijl er 

nu allerlei belemmeringen zijn. Daarom doen we 
dit in co-creatie met zorgaanbieders, belangen-
organisaties, patiënten en andere verzekerden. 
Door zo de kosten in de hand te houden, hoeven 
premies en eigen risico minder te stijgen. Zo 
leveren we een bijdrage aan de solidariteit. We 
werken dan ook aan een combinatie van goede 
en daarmee betaalbare zorg.

Zinnige Zorg Loket
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
volgen daarom de kwaliteits- en volumenormen 
van de beroepsgroep en stellen geen nieuwe, 
extra hoge normen. We houden wel oog voor de 
kwaliteit die alle instellingen en zorgaanbieders 
leveren. In het bijzonder zoeken we naar good 
practices, ofwel initiatieven die de kosten van 
behandelingen verlagen en tegelijkertijd de kwa-
liteit van zorg voor patiënten verbeteren. Daar 
leren we graag van. Hebt u in uw organisatie 
mooie voorbeelden van zo’n good practice voor 
patiënten? Daar horen we graag meer over tijdens 
de inkoopgesprekken. Maar u kunt uw ideeën ook 
online met ons delen via het Zinnige Zorg Loket.

Good practices in de praktijk
Met onze alliantiepartners uit het netwerk voor 
zinnige zorg werken we concreet aan opschaling 
van good practices. Geïnspireerd door initiatie-
ven van zorgaanbieders zoeken we actief naar 
nieuwe werkwijzen die leiden tot betere zorg 

tegen lagere kosten. Dat doen we onder meer 
met onze allianties in Nijmegen, Gorinchem, 
Uden, Tilburg, Noord-Limburg, de Drechtsteden 
en de kop van Noord-Holland.
Het resultaat is tot nu toe een verzameling van 
meer dan honderd Good Practices die aantoon-
baar leiden tot zinnige zorg. Wij zetten ons maxi-
maal in voor een brede implementatie van deze 
(nieuwe) werkwijzen en concepten. Dat doen we 
onder meer door in de contractering voorrang te 
bieden aan aanbieders die met good practices 
van zinnige zorg aan de slag willen. Die voorrang 
kan de vorm aannemen van meerjarenovereen-
komsten en/of afwijkende volume- en prijsaf-
spraken. Onze inkopers laten u daarom graag, 
ondersteund met kennis en ervaringen van de 
aanbieders die ze aandroegen, de Good Practices 
zien die leiden tot betere zorg tegen lagere kos-
ten. Daarbij gaan ze ook met u in gesprek over uw 
prestaties in relatie tot die van andere zorgaan-
bieders. Zo kunnen we van elkaar leren en samen 
werken aan betere zorg.

Grip op de eigen gezondheid

We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel binnen de zorg als in het 
sociale domein. We onderschrijven het belang 
van samen beslissen en een sterke positie van de 
patiënt. Wanneer er voldoende tijd en aandacht 
is, kunnen we patiënten actief betrekken bij de 
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diagnose en behandeling en kiezen zij bewust 
voor zorg die past bij de wijze waarop zij hun 
leven willen invullen. Door zorgvuldige diagnos-
tiek krijgen patiënten de zorg die bij hen past. 
Omdat het belangrijk is dat mensen beter en 
langer zelfstandig (thuis) kunnen leven, is verster-
king van het sociale domein van groot belang. 
Daartoe werken we als zorgverzekeraar – en via 
onze zorgkantoren – waar mogelijk samen met 
gemeenten en zorgaanbieders in de eerste lijn. 

Van elkaar leren

Werken aan zinnige zorg doen én kunnen we bij 
Coöperatie VGZ nooit alleen. Wij werken samen 
met zorgaanbieders en patiënten aan goede en 
betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Samen de 
zorg verbeteren kan alleen vanuit de bereidheid 
om van elkaar te leren, en door elkaar te blijven 
uitdagen. Dat geldt over de hele linie; van de 
curatieve zorg tot het sociale domein en van de 
eerste lijn tot de specialistische gezondheidszorg. 

Onze visie op wijkverpleging

De wijkverpleging stelt mensen in staat langer 
thuis te kunnen blijven wonen, ook als zij ouder 
en meer kwetsbaar worden. De wijkverpleging 
bevindt zich sinds de overgang van de Algemene 

Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) nog altijd in een peri-
ode van transitie. Momenteel staat de wijkverple-
ging voor de uitdaging zich door te ontwikkelen 
tegen een achtergrond van groeiende arbeids-
marktproblematiek. Ook maken wij ons zorgen 
over de ontwikkelingen die wij zien bij een deel 
van de niet-gecontracteerde zorg wijkverpleging.

Het uitgangspunt van VGZ is dat de klant regie voert 
over de eigen gezondheid en zorg. Als de klant 
hulpbehoevend is, doet hij of zij in eerste instantie  
een beroep op het sociale netwerk. Als toch aan-
vullende zorg nodig is, zijn het professionals – bij- 
voorbeeld huisartsen, zorggroepen of wijkverpleeg-
kundigen – die deze zorg leveren. In onze visie 
vervult de wijkverpleegkundige een cruciale rol.

Wij zien wijkverpleegkundigen als de spin in het 
web van de keten. Zij moeten de ruimte krijgen 
om hun professionele rol te pakken, naast de 
huisarts. Het is dan ook essentieel dat de wijkver-
pleegkundige en de huisarts goed samenwerken. 
Verder zien wij voor de wijkverpleegkundige een 
belangrijke rol weggelegd bij de verbinding tus-
sen het zorgdomein en het sociale domein, bij-
voorbeeld in samenwerking met het wijkteam.

Doorontwikkeling van de wijkverpleging
Het Kwaliteitskader Wijkverpleging in opdracht 
van Zorginstituut Nederland is in concept 

bekend: dit is een paraplu met visie, kernwaar-
den en uitgangspunten van de wijkverpleging, 
opgesteld door de beroepsgroep. Hierbij is rich-
tinggevend benoemd dat de wijze van handelen 
aansluit bij de definitie van Machteld Huber over 
positieve gezondheid: het vermogen om zich aan 
te passen en een eigen regie te voeren, in het 
licht van de fysieke, emotionele en sociale uitda-
gingen in het leven. 

Er zijn voor de wijkverpleegkundige zorg nog wei-
nig richtlijnen, standaarden of kwaliteitscriteria 
ontwikkeld. Binnen de bestuurlijke afspraken (bij-
voorbeeld het Bestuurlijk akkoord wijkverpleging 
2018 ‹Bouwen aan kwaliteit›) heeft dit prominent 
de aandacht. Op dit moment is er nog geen zicht 
op eenduidige richtlijnen en criteria voor beoor-
deling van doelmatigheid en kwaliteit. Wij hebben 
er vertrouwen in dat ook op deze onderdelen dui-
delijkheid komt, zodat we dit waar mogelijk toe 
kunnen passen bij de inkoop van wijkverpleging.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt aan 
een nieuw bekostigingsmodel dat vanaf 2020 in 
de praktijk wordt getest. De volgende uitgangs-
punten kenmerken dit model: zorgvraag en zelf-
redzaamheid van de cliënt, het professioneel han-
delen van de wijkverpleegkundige en passende 
wijkverpleegkundige zorg voor cliënten tegen 
redelijke kosten. Als stip op de horizon hebben 
we bij VGZ een resultaatgerichte financiering van 
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wijkverpleging voor ogen, op basis van zorgpro-
fielen en effectieve interventies. We willen een 
grotere transparantie en voorspelbaarheid van 
de zorgvraag zodat wij voldoende passende zorg 
kunnen inkopen en de afspraken die we met u 
maken aansluiten bij de behoefte in de regio. 

2019: investeren in zinnige zorg 
De vraag naar wijkverpleging neemt de komende 
jaren verder toe door vergrijzing, chronisch  
zieken en co-morbiditeit. VGZ investeert in de 
wijkverpleging en wij spannen ons in voor doel-
matige en zinnige zorg. 

Wij maken ons zorgen over de arbeidsmarkt-
problematiek rondom de verpleegkundigen en 
verzorgenden. Hiervoor zoeken wij afstemming 
met de brancheorganisaties en kijken wij in de 
gebieden waar wij marktleider zijn samen met  
het zorgveld naar passende oplossingen. Wij  
vinden het realiseren van meer stageplaatsen  
van groot belang. Verder willen wij taakdelegatie 
voor gecontracteerde zorg niet aan de voorkant 
uitsluiten, maar onderdeel laten zijn van het  
regionale gesprek. Wij denken dat het in deze 
situatie helpt dat nieuwe zorgaanbieders op meer- 
dere momenten in het jaar een aanvraag kunnen 
indienen om een overeenkomst aan te gaan.

Wij zijn geïnteresseerd in technologieën die door 
zorgaanbieders ingezet kunnen worden met als 

doel de benodigde inzet van personeel terug 
te dringen. Indien u aan kunt geven op welke 
manier deze technologieën worden ingezet bin-
nen uw organisatie of welke technologieën u 
aan het onderzoeken bent, lezen wij dit graag 
terug bij uw inschrijving. Zorgaanbieders die hier 
nu al aantoonbaar mee aan de slag zijn, scoren 
hoger in onze benchmark en maken daarmee een 
grotere kans op een Pluscontract. Ondertussen 
werken wij aan een onderzoek naar de inzet van 
dergelijke technologieën in binnen en buitenland, 
deze uitkomsten kunnen we ter inspiratie met u 
delen.
 
Mede met oog op de arbeidsmarktproblematiek, 
zien wij het als onze rol om zorgaanbieders te 
blijven stimuleren tot bevordering van de zelfred-
zaamheid van cliënten. We continueren daarom 
de methode van gedifferentieerde zorginkoop 
naar 2019, waarbij onder meer doelmatigheid van 
zorg wordt beloond met een Plus-contract. Voor 
doelmatigheid verfijnen we de toepassing van 
corrigerende factoren als Sociaal Economische 
Status (SES), de benchmark wordt aangevuld met 
scores op NPS (waaruit we de klantwaardering 
voor de geleverde zorg opmaken), inzet van tech-
nologie en borging van deskundigheidsbevorde-
ring middels het kwaliteitsregister. 

Zinnige zorg gaat ook over het leveren van zorg 
op de juiste plek. 

Om de zorg thuis voor onze klanten goed te orga-
niseren moeten we de wijkverpleging in samen-
hang zien met zorg binnen het sociale domein en 
het aanbod binnen de Wlz. Wij vragen onze zorg-
aanbieders specifieke aandacht te hebben voor 
deze grensvlakken, zodat cliënten niet tussen 
wal en schip belanden en zorg op de juiste plek 
wordt geboden.

Het is van belang dat zorgaanbieders afstemming 
zoeken met het sociale domein. Wij zijn binnen 
ons kernwerkgebied in gesprek met gemeenten 
op regionaal niveau over aandachtspunten die 
ons beiden verbindt, zoals bijvoorbeeld de maal-
tijdvoorziening en huishoudelijke hulp. 

Zorg op de juiste plek vraagt ook het tijdig anti-
ciperen op een zorgvraag in de toekomst. Het is 
van belang dat verpleegkundigen hier aandacht 
voor hebben zodat een soepele overgang naar de 
Wlz mogelijk blijft. Wij bespreken graag hoe zorg-
aanbieders hier mee omgaan.

Verder vertrouwen we op de inzet van good prac-
tices, bijvoorbeeld door uitbreiding van de pilot 
wondzorg en de verdere uitrol van de good prac-
tice Volledig Pakket Thuis in onze kernwerkgebie-
den. Dit laatste initiatief verkleint onder andere 
het risico op crisisopnames en is genomineerd 
voor de Zinnige Zorg Award 2018.
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2 Toelichting op 
onze criteria
We kopen zorg in op basis van 
minimumnormen en nieuwe inzichten uit 
good practices. In dit hoofdstuk leest u 
meer over deze criteria en inzichten, en 
over ons beleid op het gebied van wijk-
verpleging richting 2019.
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We hanteren bij de inkoop van wijkverpleging 
2019 twee soorten voorwaarden:
• aanvullende voorwaarden voor bijzon dere zorg-

soorten (zie bijlage 1).
• algemene voorwaarden voor zorgaanbieders, 

waaronder uitsluitings criteria (zie bijlage 2);

Bent u een nieuwe zorgaanbieder, dan hebben we  
een aantal vragen om over de juiste informatie  
te beschikken voor een zorgvuldige beoordeling  
van onze voorwaarden, deze vragen worden be- 
schreven in bijlage 2. Met het oog op de ervaren 
regeldruk nemen wij geen onnodige voorwaar-
den op. Als Coöperatie VGZ zijn wij betrokken 
bij de landelijke afstemming over de 10 punten 
regeldruk wijkverpleging. De voorstellen vanuit 
dit traject nemen wij waar mogelijk alsnog in ons 
beleid op, ook na 1 april 2018. Deze aanpassingen 
zullen wij dan aan u kenbaar maken. 

Kwaliteit

Wij willen optimaal gebruik maken van de be- 
schikbare kwaliteitsinformatie voor integratie hier- 
van in ons beleid. Wij maken dan ook een voor-
behoud voor aanpassingen op dit vlak gezien de 
landelijke ontwikkelingen rondom het kwaliteits-
kader Wijkverpleging. 

Wij vragen van zorgaanbieders aandacht voor de 
volgende kwalitatieve aspecten, zie hiervoor ook 
onze voorwaarden:
• Beperken van het aantal verschillende verplegen-

den en verzorgenden die bij de cliënt thuis komen;
• afspraken over moment van zorglevering; 
• voldoet aan de landelijke afspraken rondom 

aanlevering en transparantie van kwaliteits-
gegevens wijkverpleging;

• het meten van klanttevredenheid via NPS, en 
aantoonbaar op basis daarvan verbetering aan-
brengen in zorgplan, behandeling en bejegening;

• structurele borging van deskundigheidsbevor-
dering en intervisie.

Bijzondere zorg
In de basis ziet Coöperatie VGZ de wijkverpleeg-
kundige als een generalist, die naast de huisarts 
in de wijk zijn of haar functie vervult. Naast de 
inkoop van de reguliere wijkverpleging maken we 
binnen de wijkverpleging onderscheid ten aan-
zien van bijzondere zorg of zorg voor bijzondere 
doelgroepen. 

Het wijkgericht werken is inmiddels integraal 
onderdeel van het verpleegkundig handelen en 
wordt ook als zodanig met een integraal tarief 
afgesproken. Iedere wijkverpleegkundige moet 
de ruimte hebben om wijkgerichte taken op te 
pakken, bijvoorbeeld op het vlak van preventie en 

in verbinding met het sociale domein. Wij vragen 
u in te spelen op de verschillende behoeften in 
de wijk, zoals de specifieke cultuur, de mogelijk-
heden van mantelzorg, netwerkontwikkeling en 
samenwerking met huisartsen. 

De (oude) Medisch Specialistische Verpleging 
Thuis (MSVT) bestaat niet meer en noemen we 
vanaf 2018 Gespecialiseerde Verpleging. Deze 
zorg valt per 2018 onder de beleidsregel Ver-
pleging en Verzorging en is daarmee opgegaan 
in de prestaties verpleging en gespecialiseerde 
verpleging. Deze zorg maakt daarmee integraal 
onderdeel uit van de wijkverpleging en valt volle-
dig onder het integrale tarief wijkverpleging. Wij 
verwijzen voor de voorwaarden rondt deze zorg-
levering naar de landelijke afspraken, zoals ver-
woord in de meest recente factsheet MSVT 2.0, te 
vinden op de volgende website. 

Specifieke afspraken maken wij over de zorg voor 
vier groepen van cliënten. Ons uitgangspunt hier-
bij is dat alle zorgaanbieders deze zorg moeten 
kunnen leveren, mits zij aan de voorwaarden vol-
doen én zij verpleegkundigen in dienst hebben 
welke bevoegd en bekwaam zijn. Voor de vol-
gende zorgsoorten vindt u in bijlage 1 de definitie 
en inkoopvoorwaarden:
• palliatief terminale zorg
• zorg voor mensen met dementie
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• de zorg voor kinderen met een intensieve zorg-
vraag

• zorg op onplanbare momenten

Palliatief terminale zorg
Palliatief terminale zorg is onderdeel van de 
reguliere werkzaamheden van een verpleegkun-
dige. Cliënten moeten altijd op deze zorg kunnen 
rekenen en daarmee houden wij rekening in onze 
systematiek. Wel vinden wij dat er aandacht moet 
zijn voor doelmatige inzet van deze zorg door 
gebruik te maken van mantelzorgers en vrijwilli-
gers waar mogelijk. Er is slechts bij uitzondering 
behoefte aan 24-uurs wijkverpleegkundige zorg. 
Binnen de leertuin van de Drechtsteden hebben 
we in samenwerking met gemeenten en zorg-
aanbieders het palliatief arrangement ontwik-
keld, waarbij samenwerking en doelmatige zorg 
belangrijke uitgangspunten zijn. Zo hebben we 
bijvoorbeeld met de gemeenten afgesproken dat 
de wijkverpleegkundige ook de gemeentelijke 
indicatie mag verzorgen. 

Zorg voor kinderen met een intensieve 
zorgvraag
Gezien de specifieke context en zorgzwaarte van 
de intensieve zorg voor kinderen, hechten wij er 
waarde aan alleen gespecialiseerde aanbieders te 
contracteren voor medische kindzorghuizen en 
verpleegkundige kinderdagverblijven. 

Onplanbare zorg
Ten aanzien van de onplanbare zorg hebben wij 
de ingezette lijn van 2018 verstevigd door aan-
scherping van de definitie van onplanbare zorg, 
waarmee we positie van onplanbare zorg binnen 
de keten van acute zorg willen verduidelijken.  
Dit doen wij door regionaal aan te sturen op 
samenwerking tussen de zorgaanbieders wijk-
verpleging, de Huisartsen Post (HAP) en de meld-
kamer over een gestandaardiseerde en uniforme 
wijze waarop zorgvragen worden aangenomen, 
beoordeeld en gekoppeld aan de juiste zorginzet. 

Betaalbaarheid

Voor 2019 zetten wij onze gedifferentieerde zor-
ginkoop voort. Onze benchmark is verrijkt met 
kwalitatieve elementen. Ons uitgangspunt voor 
deze inkoopmethode is dat onze klanten bij 
dezelfde zorgaanbieder kunnen blijven. Zo bor-
gen we de continuïteit van zorg.

We onderscheiden onze zorgaanbieders op basis 
van hoogte van het VGZ-zorgkostenplafond 2019. 
De plafonds zijn als volgt:
1.     meer dan € 5 miljoen;
2. tussen € 1 miljoen en € 5 miljoen;
3. tussen € 250.000 en € 1 miljoen;
4. minder dan € 250.000.

Voor de groepen 1 tot en met 3 kopen we gedif-
ferentieerd in. De scores op de volgende punten 
zijn van belang om in aanmerking te komen voor 
een Plus-contract:
• gemiddeld aantal maanden wijkverpleging per 

cliënt (doorlooptijd);
• gemiddelde kosten van de geleverde wijk-

verpleging per cliënt;
• gemiddeld aantal uren wijkverpleging per  cliënt;
• score meest recente NPS-score zoals bekend bij 

het Zorginstituut;
• structurele deskundigheidsbevordering: mini-

maal 40% van de verzorgenden en verpleeg-
kundigen is ingeschreven bij een landelijk 
kwaliteitsregister met onafhankelijke toetsing 
op de inhoud en realisatie van de te behalen 
beroepsnormen. Dit kwaliteitsregister dient 
ondersteund te worden door de beroepsgroep 
en toegankelijk te zijn voor alle verpleegkundi-
gen en verzorgenden.

• aantoonbare inzet van vernieuwende techno-
logie, wat in positieve zin bijdraagt aan de 
arbeidsmarktproblematiek.

Voor eind juli 2018 informeren wij u over hoe uw 
organisatie scoort binnen deze benchmark.

Kwetsbare groepen als IKZ en PTZ worden op 
basis van de doelgroepenregistratie uitgesloten 
van deze beoordeling op doelmatigheid. Zij wor-
den nog wel als aparte groep beoordeeld en waar 
nodig besproken met zorgaanbieders. 
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Mochten wij twijfels hebben over de financiële 
gezondheid – en hiermee samenhangend de 
continuïteit van zorg voor onze klanten – van 
de aanbieder die in aanmerking komt voor een 
Plus-contract, dan vragen wij hierover aanvul-
lende informatie op bij de betreffende organisa-
tie. Mede op basis van deze informatie kunnen wij 
besluiten om geen Plus-contract aan te bieden.

Plus-contract
De basis voor het gegarandeerde deel van het 
zorgkostenplafond 2019 wordt gevormd door het 
zorgkostenplafond 2018, mits dit ook is gereali-
seerd1. In relatie tot het gegarandeerde deel van 
het zorgkostenplafond maken wij afspraken over 
de gemiddelde uren per cliënt (op basis van de 
benchmark). Bij een Plus-contract is ook het vol-
gende van toepassing:
• er is groei mogelijk: de eerste keer bij het vast-

stellen van het initiële plafond en de tweede 
keer gedurende het jaar, tot het maximum van 
de beschikbare middelen. Dit is afhankelijk van 
de groei in het aantal cliënten en de gemid-
delde kosten per cliënt;

• er is sprake van een zorggarantie;

• tarief integrale prestatie 2019 = 2018 + index;
• Aanbieders met een Plus-contract kunnen expe-

rimenten op bekostiging afspreken (binnen het 
zorgkostenplafond van de individuele zorg-
aanbieder) in lijn met nieuwe bekostiging wijk-
verpleging.

Standaardcontract
De basis voor het gegarandeerde deel van het 
zorgkostenplafond 2019 wordt aan de voorkant 
gecorrigeerd met een percentage wat in lijn is 
met de verbeterafspraak op uren per cliënt die 
wij overeenkomen met u. Dit percentage wordt 
berekend over het zorgkostenplafond 2018, mits 
dit ook is gerealiseerd1. In relatie tot het gegaran-
deerd deel van het zorgkostenplafond maken wij 
afspraken over de gemiddelde uren per cliënt (op 
basis van de benchmark). Bij een standaardcon-
tract is ook het volgende van toepassing:
• we spreken met u een zorglevergarantie af tot 

de gemaakte afspraken;
• tarief 2019 = tarief 2018 + index;
• wij maken geen afspraken met u over bekos-

tigingsexperimenten anders dan de integrale 
prestatie.

Voor het standaardcontract geldt dat wij ervan 
uitgaan dat u de verwachte groei primair opvangt 
binnen de gemaakte afspraken. In het zorgaan-
bieder-gebonden deel van de overeenkomst 
maken wij afspraken met u over het aantal cliënten 
en de gemiddelde kosten per cliënt. Wij vragen 
u het bij ons aan te geven zodra u 70% van het 
zorgkostenplafond van VGZ bereikt heeft. Op 
deze manier kunnen we hier samen op anticiperen 
en waar nodig de zorg tijdig omleiden. Als u het 
zorgkostenplafond bereikt en voldoet aan de aan-
bieder-specifieke afspraken, dan kunt u na over-
leg met ons een zorgstop toepassen en cliënten 
doorverwijzen naar onze afdeling Zorgadvies & 
Bemiddeling. Wij verwijzen hen dan naar aanbie-
ders met een Plus-contract.

Cliëntvolgend contract
De basis voor het gegarandeerd deel van het 
zorgkostenplafond 2019 is 80% van het zorgkos-
tenplafond 2018, inclusief cliëntvolgende groei, 
mits dit plafond ook is gerealiseerd2. Wij maken 
geen afspraken met u over bekostigingsexperi-
menten anders dan de integrale prestatie. Ook is 
het volgende van toepassing:
• Wij hanteren binnen deze groep geen gedif-

ferentieerde inkoop, maar een cliëntvolgend 
systeem. Gezien het beperkte aantal cliënten 
kunnen we statistisch geen goede conclu-
sie trekken over de doelmatigheid. Als groep 
aanbieders heeft u een maximale groeiruimte 

1  Gerealiseerd zorgkostenplafond 2018 betekent het volgende: indien de omzet in 2018 naar verwachting hoger is dan – of gelijk aan 
– het overeengekomen zorgkostenplafond 2018, is de basis het overeengekomen zorgkostenplafond 2018. Indien de omzet lager 
uitvalt, geldt het gerealiseerde deel als basis.

2  Gerealiseerd zorgkostenplafond 2018 betekent het volgende: indien de omzet in 2018 naar verwachting hoger is dan – of gelijk aan 
– het overeengekomen zorgkostenplafond 2018, inclusief cliëntvolgende groei, is de basis het overeengekomen zorgkostenplafond 
2018 inclusief cliëntvolgende groei. Indien de omzet lager uitvalt dan het zorgkostenplafond 2018 inclusief cliëntvolgende groei, 
geldt als basis 80% van de gerealiseerde omzet in 2018
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binnen het totaal vastgestelde budget. Aan de 
hand van het cliëntvolgend systeem stellen we 
het zorgkostenplafond periodiek naar boven of 
beneden bij;

• tarief 2019 = 2018 + index;
• aanbieders die primair zorg leveren aan 

verpleegkundig kinderdagverblijven en/of 
kindzorg huizen, vallen hier volledig onder.

Good practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar te 
houden, zetten we bij VGZ in op zinnige zorg via 
good practices. Soms is dat zorgvernieuwing, 
soms is dat een al bestaande werkwijze die navol-
ging verdient. Criteria voor een good practice zijn 
de volgende:
• vernieuwende methode, techniek, handelswijze, 

procedure, samenwerking of technologische 
ontwikkeling;

• zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten, 
mede dankzij en altijd samen met zorgaanbie-
ders;

• de patiënt staat centraal;
• de zorg is vastgesteld in de praktijk;
• de zorg is op andere plekken toepasbaar;
• de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 

 vervullen richting zorgaanbieders.

Good practice: regiefunctie complexe 
wondzorg
Een goed voorbeeld van een good practice in 
de wijkverpleging is de complexe wondzorg. In 
Nederland krijgen naar schatting 500 duizend 
patiënten per jaar te maken met een complexe 
wond. Complexe wonden zijn wonden die zich 
niet sluiten binnen drie tot vier weken en waar-
aan onderliggende oorzaken of complicaties ten 
grondslag liggen. Wij willen de duur van com-
plexe wonden verkorten door de ‘regiefunctie 
complexe wondzorg’ te stimuleren. Dit is een 
traject waarin de zorgaanbieder die de regiefunc-
tie uitvoert, de patiënt begeleidt, adviseert en/
of behandelt. In dat kader ondersteunen wij vijf 
pilots. De inzichten die we in deze good practice 
opdoen, leren ons gezamenlijk over de beno-
digde inzet en effecten van deze specifieke inter-
ventie. Op basis van deze resultaten zien we een 
verbeterpotentieel bij een deel van de bestaande 
pilots. We breiden deze good practice in 2019 
daarom uit naar andere regio’s. 

Criteria waaraan je moet voldoen om je te kwalifi-
ceren voor deze regiefunctie zijn: 
• De Zorgaanbieder is in staat om per 1 januari 

2019 te voldoen aan het Wondzorgkader zie 
website; 

• De Zorgaanbieder registreert per 1 januari 2019 
in de woundmonitor en deelt deze gegevens 
per kwartaal met VGZ;

• Het ziekenhuis in de betreffende regio is betrok-
ken en bereid de nieuwe manier van werken te 
implementeren, met een financiële consequen-
tie als gevolg;

• Huisartsen zijn betrokken voor eventuele door-
verwijzingen.

Indien uw instelling hiervoor niet gekwalificeerd 
is verwachten we dat actieve doorverwijzing 
plaatsvindt naar een wel gekwalificeerde instel-
ling. De door VGZ gecontracteerde aanbieders 
met regiefunctie Wondzorg zijn terug te vinden 
op onze website.  
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Alliantie
In 2018 is VGZ gestart met een alliantie met de 
Omring; een verpleeg-, verzorging en thuiszorg 
aanbieder in Noord-Holland. Daarbinnen zorgt de 
Omring voor inzicht van nieuwe onderbouwde 
good practices die we samen nader verkennen 
voor mogelijkheden tot gebruik bij andere zorg-
aanbieders. 

Binnen de alliantie werken we aan nieuwe vormen 
van zorg die bijdragen aan meer klantgerichtheid 
en die de kosten per klant reduceren. Aspecten 
die daarbij een rol spelen zijn:
• eigen regie en mogelijkheden van de klant;
• zorg in samenhang met sociaal domein;
• zorg in samenhang met de wet langdurige zorg, 

ELV, GRZ en ziekenhuis;
• organisatie van de acute zorgketen voor 

 ouderen.

Wij zijn actief op zoek naar meer initiatieven die 
de zorg verbeteren en de doelmatigheid verder 
vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders dan ook 
uit om deze initiatieven aan te reiken via onsZin-
nige Zorg Loket:goodpractices@vgz.nl. U kunt uw 
idee natuurlijk ook bespreken met uw contactper-
soon bij de afdeling Zorginkoop.

Niet-gecontracteerde 
 wijkverpleging

De afgelopen jaren constateren we een toename 
van de hoeveelheid niet-gecontracteerde zorg 
die geleverd wordt aan onze klanten. Daarbij valt 
op dat niet-gecontracteerde aanbieders relatief 
meer zorg leveren per cliënt dan gecontracteerde 
aanbieders. Deze inzet van zorg wordt niet ver-
klaard door voorspellers als leeftijd of inkomen. 
We realiseren ons wel dat dit ook cliënten betreft 
waarbij de zorgvraag intensiever is, of zorg die 
niet soms niet beschikbaar is bij een andere 
zorgaanbieder, maar er zijn ook aanwijzingen dat 
niet-gecontracteerde aanbieders minder doel-
matige zorg leveren. Ook komt het voor dat gele-
verde niet-gecontracteerde zorg niet verzekerd 
blijkt te zijn op grond van de Zorgverzekerings-
wet.

Als zorgverzekeraar hebben we minder goed 
zicht op de inhoud van niet-gecontracteerde 
zorg. Daarmee is het ook moeilijker te beoordelen 
of onze klanten krijgen waar ze recht op hebben: 
zorg van hoge kwaliteit, passend bij hun situatie 
en tegen een aanvaardbare prijs. Ook de conti-
nuïteit van zorg is minder goed gewaarborgd, 
omdat daarover geen afspraken gemaakt zijn 
vanwege het ontbreken van een overeenkomst. 
Bovendien is niet-gecontracteerde zorg financieel 
soms nadelig voor onze klanten, omdat ze slechts 
een deel van deze zorg vergoed krijgen.

We streven er daarom naar dat de geleverde zorg 
zoveel mogelijk plaatsvindt op basis van een 
overeenkomst, zodat klanten zekerheid hebben 
over kwaliteit, kosten en continuïteit. Een over-
eenkomst met aanbieders van wijkverpleging is 
ons inziens een teken van wederzijds vertrouwen 
en een basis voor samenwerking. We doen dat in 
het belang van de betrokken cliënten: goede en 
toegankelijke zorg.

Zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers)
Een deel van de niet-gecontracteerde zorg, heeft 
te maken met zzp-ers die zorg verlenen aan onze 
klanten. De betreffende zorg sluit soms beter 
aan op de behoeften of het dagschema van 
onze klanten. Deze zorg voldoet duidelijk in een 
behoefte en we willen onze klanten daarom graag 
de mogelijkheid bieden gebruik te maken van 
dergelijke zorg.

Om die reden hebben we contact gezocht met 
organisaties van zzp-ers in de wijkverpleging. We 
bekijken gezamenlijk op welke wijze we (een deel 
van de) zzp-ers zorg zouden kunnen laten leve-
ren op basis van een overeenkomst met VGZ. Dat 
geeft houvast voor zorgverleners, duidelijkheid 
en maatwerk voor onze klanten en het past in ons 
streven naar grip op de kwaliteit van het zorgaan-
bod en de kosten daarvan. De voorwaarden hier-
voor worden  uiterlijk 1 juli 2018 bekendgemaakt.
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Meer grip op niet-gecontracteerde zorg
Een ander deel van de niet-gecontracteerde zorg, 
heeft te maken met aanbieders die geen contract 
(willen) sluiten met VGZ. Het is voor ons voor een 
deel niet goed mogelijk om te beoordelen of de 
geleverde zorg behoort tot het verzekerd pakket, 
doelmatig wordt geleverd en of voldaan wordt 
aan de normen van de beroepsgroep, wegens 
het ontbreken van gezamenlijke afspraken tussen 
zorgverzekeraar en aanbieders.

VGZ streeft er naar om meer zicht en grip te krij-
gen op de geleverde zorg. Daarom voelen we ons 
genoodzaakt om per 1 januari 2019 een machti-
gingsvereiste op te nemen in de polisvoorwaar-
den voor het leveren van verpleging en verzor-
ging op grond van de Zorgverzekeringswet.

De wijze waarop die procedure wordt ingevuld, 
wordt uiterlijk 1 juli 2018 bekendgemaakt. Ons 
uitgangspunt is om de bijbehorende adminis-
tratieve lasten voor aanbieders zo laag mogelijk 
te laten zijn en ervoor te zorgen dat klanten niet 
hoeven te wachten op goedkeuring voordat de 
zorg geleverd kan worden. Daarom overleggen 
we eerst met vertegenwoordigers van aanbieders 
en klanten over de manier waarop dit het beste 
gerealiseerd kan worden. Voorkomen moet wor-
den dat onnodige drempels voor het snel leveren 
van benodigde zorg ontstaan, of dat aanbieders 
onevenredig belast worden met een verzwaarde 
aanvraagprocedure.
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3 Proces 
zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken we 
samen met u op om het beste 
resultaat te halen. In dit hoofdstuk 
vindt u het proces en de planning van 
het inkoopseizoen 2019, plus onze 
contactgegevens. Ook leest u hier hoe 
wij omgaan met nieuwe toetreders, 
diversiteit van zorgaanbieders, 
misbruik en oneigenlijk gebruik.
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Procesverloop
In deze paragraaf beschrijven we de stappen en 
tijdlijnen van het zorginkoopproces voor wijk-
verpleging:

Periode Activiteit

1 april 2018 publicatie inkoopbeleid*

april - mei 2018 toelichting inkoopbeleid (vorm wordt 
nader bepaald) 

15 mei – 15 juni Inschrijving door middel van het in-
dienen van een vragenlijst in Vecozo

juni - juli 2018 publicatie van het addendum op het 
inkoopbeleid

juli - augustus 
2018

beoordelen/analyseren inschrijvingen 
op genoemde criteria

1 augustus t/m 
15 oktober

inkoopgesprekken en/of administra-
tieve afhandeling

uiterlijk 
15 oktober 2018

afronding inkoop, ondertekening con-
tract via digitale tool

12 november 
Publicatie 
gecontracteerd 
aanbod

Gecontracteerd aanbod wordt gepu-
bliceerd op de site t.b.v. verzekerden

*In de periode na publicatie van het inkoopbeleid kunt u ui-
teraard uw vragen stellen over ons beleid. Alle vragen die wij 
ontvangen vóór 15 april proberen wij direct te beantwoorden 
in de (digitale) informatiebijeenkomst waarin het inkoopbeleid 
wordt toegelicht. Alle vragen die ná 15 april binnenkomen 
zullen verwerkt worden in een Q&A, die uiteindelijk via onze 
website te raadplegen is.

Bereikbaarheid

Algemene vragen over het beleid en de inkoop 
van wijkverpleging kunt u het hele jaar stellen  
via het e-mailadres zorginkoopwijkverpleging@
vgz.nl. U kunt uw vragen ook rechtstreeks stellen 
aan uw zorginkoper. We streven ernaar om alle 
vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Nieuwe zorgaanbieders

Bij VGZ behandelen we alle zorgaanbieders gelijk. 
Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, 
maar welke zorg wordt geleverd. U bent een 
nieuwe zorgaanbieder als u in 2018 niet gecon-
tracteerd was voor wijkverpleging bij VGZ. U kunt 
een verzoek indienen voor een overeenkomst tij-
dens de inschrijving vanaf mei 2018. Nieuwe toe-
treders komen in het eerste jaar niet in aanmer-
king voor een Plus-contract en toetsen wij aan de 
hand van de opgenomen voorwaarden.

Nieuwe zorgaanbieders kunnen op meerdere
momenten in het jaar een aanvraag indienen om 
een overeenkomst aan te gaan. Bij aanmelding 
voor 1 mei 2018 is er zekerheid op een contract 
per 1 januari 2019, mits aan alle voorwaarden is 
voldaan en de inschrijving voor 15 juni 2018 via 
Vecozo is ingediend. U kunt zich aanmelden via 
zorginkoop.wijkverpleging@vgz.nl. Wij informe-

ren nieuwe zorgaanbieders nader over de te vol-
gen procedure.

Diversiteitsbeleid

We sluiten bij de zorginkoop geen zorgaanbie-
ders uit op basis van godsdienst of overtuiging. 
Op die manier houden wij rekening met de gods-
dienst of levensovertuiging van al onze klanten. 
Te verwachten is dat onder zorgaanbieders soort-
gelijke levensovertuigingen en gezindten voorko-
men als onder onze klanten. Dat betekent dat we 
zorgaanbieders van alle overtuigingen en gezind-
heid contracteren. Onze klanten kunnen, voor 
zover de verzekeringsvoorwaarden daaraan geen 
beperkingen stellen, vrij kiezen uit deze zorgaan-
bieders. Voor elke klant is er dan in principe een 
passende zorgaanbieder beschikbaar.

Misbruik & Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

VGZ heefteen belangrijke rol in het toezicht 
op Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Gepast 
gebruik (MOG). Wij willen dat onze klanten een 
juiste prijs betalen voor de zorg die zij gebruiken. 
Daarom monitoren we op rechtmatige decla-
raties en doelmatigheid van verleende zorg. 
Onder gepaste zorg verstaan we zorg die voor 
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de gebruiker, op het moment van gebruik, nood-
zakelijk, effectief en doelmatig is. Voor misbruik 
hanteren we de volgende definitie: onrechtmatig 
handelen, dat ten laste komt van voor de zorg 
bestemde middelen. Er is sprake van misbruik 
alsfeiten of omstandigheden opzettelijk door de 
zorgaanbieder worden verzwegen, opzettelijk 
een verkeerde of onvolledige voorstelling van 
zaken gegeven wordt, valse opgave verstrekt 
wordt over de zorg of de in rekening te bren-
gen tarieven, dan wel het meewerken hieraan.
We spreken van fraude wanneer er sprake is van 
opzet, als de geleverde zorg niet aan de wette-
lijke kwaliteits eisen voldoet om een financieel 
voordeel te verkrijgen en als de zorgaanbieder 
misleidende informatie verstrekt. Onder mis-
leidende informatie verstaan we: onjuiste, onvol-
ledige en/of niet-tijdige informatie die ertoe leidt 
dat een gemiddelde verzekerde een beslissing 
zou kunnen nemen die hij anders niet zou hebben 
genomen, betreffende de keuze van een zorgaan-
bieder of tijdens de behandeling. De verzekerde 
kan door dit besluit, financieel of anderszins, 
schade lijden. Van oneigenlijk gebruik is sprake 
als er geldende regels worden gevolgd maar het 
effect volgens VGZ ongewenst is. Als we oneigen-
lijk gebruik signaleren en we geen maatregelen 
kunnen nemen om het oneigenlijk gebruik tegen 
te gaan, melden we dit bij de NZa en/of het minis-
terie van VWS.

Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoopge-
sprekken en de inkoopprocedures sluiten wij wel 
of geen contract met u. Indien een verzekerde 
gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde 
zorgaanbieder geldt er een lagere vergoeding 
op basis van de lijst maximale vergoedingen. 
Wij informeren onze klanten over het gecontrac-
teerde aanbod door middel van publicatie op de 
websites van onze merken. Naast de criteria voor 
het aangaan van een overeenkomst, hebben wij 
ook criteria voor het opzeggen van de zorgover-
eenkomst. Deze criteria vindt u in de zorgover-
eenkomst en in onze algemene inkoopvoorwaar-
den.

Voorbehoud voor wets- en beleidswijzigingen
VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorgin-
koopbeleid, de inhoud van de al dan niet aange-
kondigde overeenkomsten en andere uitingen 
in verband daarmee tussentijds aan te passen 
indien wijzigingen (waaronder, maar niet uitslui-
tend, wijzigingen in wet- en/ of regelgeving) hier-
toe naar het oordeel van VGZ aanleiding geven. 

Beleidswijziging, en dan?

Een overzicht van de wijzigingen in het zorg-
inkoopbeleid ten opzichte van het voorgaande 
zorg inkoopbeleid vindt u in hoofdstuk 5. Als we 
beleidswijzigingen doorvoeren tijdens het con-
tracteerproces, dan informeren wij u hierover via 
de Q&A op www.cooperatievgz.nl.

Algemene Voorwaarden 
Zorginkoop

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een con-
tractuele relatie aangaan, gelden de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Ze vormen een 
onmisbaar element in ons streven om samen met 
alle partijen in de zorg goede, betaalbare en toe-
komstbestendige zorg te organiseren. 
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4 Betrokkenheid 
van klanten en 
zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet 
alleen oog voor kwaliteit en 
betaalbaarheid van de zorg, maar ook 
voor de ervaring van onze klanten en van 
zorgaanbieders. Wij vinden het 
belangrijk om de ideeën en standpunten 
van zorgaanbieders en onze klanten mee 
te nemen in ons zorginkoopbeleid. 
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Informatiebronnen
Wat vinden onze klanten van de zorg die zij krij-
gen, wat zijn hun wensen, behoeften, waar lopen 
zij tegen aan, wat kan er beter? Welke normen 
zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaanbie-
ders aan tegen de zorg die zij leveren? Wij vra-
gen het de zorgaanbieders en onze klanten. Wij 
krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving uit 
bestaande informatiebronnen en door aanvullend 
onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- en 
evaluatieonderzoek, patiëntwaarderingen op 
Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.
nl) en data die we krijgen via onze afdelingen 
Klantcontact, Klachtenmanagement en Zorg-
advies & Bemiddeling.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbie-
ders en verzekerden naar hun ideeën voor de 
zorg. We zijn bijvoorbeeld actief op zoek naar 
good practices op het terrein van zinnige zorg. 
Dit is betere zorg voor de patiënt tegen lagere 
kosten, mede dankzij en altijd samen met zorg-
aanbieders.

Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en 
 patiënten hebben zelf vaak goede ideeën over 
wat er anders of beter kan. De ideeën halen we 

op via co-creatiesessies, in onze inkoopgesprek-
ken en via het VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het 
aandragen van good practices, ofwel zinnnige 
zorg: VGZ-Zinnige Zorg Loket.

Jaarlijks zetten we een aantal good practices 
van zinnige zorg extra in het zonnetje tijdens de 
Zinnige Zorg Award. In het tweede kwartaal van 
elk jaar worden de gouden, zilveren en bronzen 
Award uitgereikt aan die initiatieven die in de 
ogen van het Nederlandse publiek het beste bij-
dragen aan zinnige zorg.
 

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken 
die voor verzekerden van belang zijn, zoals zorg, 
gezondheid, klantwaardering en andere maat-
schappelijke onderwerpen. De ledenraad bestaat 
uit afgevaardigden van de leden van Coöperatie 
VGZ en moet goedkeuring geven aan de vast-
stelling van de jaarrekening, de benoeming van 
leden van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen. Personen die een verzekerings-
overeenkomst sluiten met één van de zorgverze-
keraars van Coöperatie VGZ zijn daarmee auto-
matisch lid van de coöperatie.
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1. Palliatief Terminale Zorg (PTZ)

Definitie
Verzekerden komen in aanmerking voor PTZ wan-
neer het een levensbedreigende ziekte betreft 
waarbij geen (medische) behandeling meer 
plaatsvindt die gericht is op herstel of levens-
verlenging. De behandelend specialist/huisarts 
heeft vastgesteld dat de cliënt nog een levens-
verwachting heeft van minder dan drie maanden. 
Een wijkverpleegkundige indiceert vervolgens 
de omvang van PTZ en beschrijft dit in het zorg-
plan1. Het doel van PTZ is de cliënt en zijn of haar 
naaste omgeving zoveel mogelijk te ontlasten. 

De keuze voor de thuissituatie betekent dat er in 
die thuissituatie voor het toezicht een mantel-
zorger (of vrijwilliger) aanwezig moet zijn op die 
momenten dat de cliënt niet alleen kan zijn en 
de zorgprofessional niet aanwezig is omdat er 
geen verpleegkundige of verzorgende handelin-
gen uitgevoerd hoeven te worden. Deze zorg kan 
ook in een hospice of Bijna Thuis Huis worden 
ingezet. Het implementatieplan van het kwali-
teitskader palliatieve zorg is in ontwikkeling en 
kan mogelijk nog effect hebben op onze inkoop-

1   Bron: infomatiekaart palliatief terminale zorg – ministerie 
van VWS – dec 2015

voorwaarden. PTZ is in de basis generalistische 
zorg en is gericht op goede kwaliteit van sterven, 
begeleiding van de patiënt en diens naasten en 
pijnbestrijding. Bij PTZ is niet de genezing van 
de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke 
kwaliteit van leven.

Goede kwaliteit van sterven betekent dat de 
betrokken verzorgenden en verpleegkundigen 
voldoende bevoegd en bekwaam moeten zijn ook 
voor alle complexe handelingen. 

Inkoopvoorwaarden
• Palliatieve Zorg wordt geleverd volgens 

bestaande richtlijnen en normen van de 
beroepsgroep zoals:
a. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 

IKNL/Palliactief, 2017;
b. palliatieve zorgrichtlijnen voor de praktijk 

(VICK/IKNL, 2010);
c. zorgmodule Palliatieve zorg 1.0 en het zorg-

pad stervensfase;
d. richtlijnen Pallialine;
e. LESA (landelijke EersteLijns samenwerkings-

afspraak).
• De zorgaanbieder is aangesloten bij een erkend 

Palliatief Netwerk;
• Uit het zorgplan blijkt dat de zorgaanbieder 

mantelzorgers en vrijwilligers actief betrekt bij 
het zorgproces om de 24-uurs toezicht te kun-
nen borgen;

• De zorgaanbieder borgt de nazorg en wijst de 
nabestaanden de weg in ondersteuning;

• De zorgaanbieder beschikt over een schrifte-
lijke verklaring van de hoofdbehandelaar (een 
medisch specialist of de huisarts) over de medi-
sche situatie en dat de levensverwachting van 
de cliënt korter dan drie maanden is. De huis-
arts is eindverantwoordelijk voor de medische 
zorg in de thuissituatie;

• De zorgaanbieder moet alle gespecialiseerde 
persoonlijke en verpleegkundige zorg kunnen 
leveren in de thuissituatie, dit kan eventueel ook 
via onderaannemerschap, waarbij de hoofd-
aannemer eindverantwoordelijk blijft voor deze 
zorg;

• De zorgaanbieder legt in het zorgplan vast, na 
overleg met cliënt, wie welke zorg levert tijdens 
de PTZ-fase, inclusief (indien nodig) afstemming 
met gemeente over bijvoorbeeld de maaltijd-
voorziening; 

• Beschikbaarheid (24/7 beschikbaarheid van 
verpleegkundigen niveau 4/5 die bekwaam zijn 
volgens de competentiebeschrijving van V&VN. 

• De zorgaanbieders declareren in principe niet 
meer dan gemiddeld 12,6 uur per dag. Dit is een 

Bijlage 1 Inkoopcriteria bijzondere zorg of zorg voor bijzondere doelgroepen
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gemiddelde aantal uren dat als uitgangspunt 
genomen kan worden. Er zijn natuurlijk situaties 
mogelijk dat er gemiddeld meer zorg nodig is. 
Echter, de ervaring heeft geleerd dat 12,6 uur 
per dag een goed uitgangspunt is, omdat in 
de thuissituatie altijd een beroep gedaan moet 
kunnen worden op een mantelzorger en/ of 
vrijwilliger. Incidenteel kan er sprake zijn van 
24-uurs professionele zorg van maximaal enkele 
etmalen waarbij het aantal gedeclareerde uren 
overeenkomt met het aantal daadwerkelijk gele-
verde uren wijkverpleging. 

2. Zorg voor kinderen met een 
intensieve zorgvraag

Definitie
Vanaf 1 januari 2018 valt voor de verzorging voor 
kinderen onder de 18 jaar in het kader van een 
geneeskundig probleem onder de Zvw. Hiermee 
is de verpleging en verzorging van kinderen 
onder 18 jaar gelijkgetrokken met de verpleging 
en verzorging van volwassenen en valt het onder 
reguliere zorg zoals het door verpleegkundigen 
geboden wordt. 

Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt 
met de behoefte aan geneeskundige zorg of een 
hoog risico daarop, valt deze verzorging onder de 
Zvw. Indien de verzorgende interventies bij jeug-

digen gericht zijn op het opheffen van een tekort 
aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder 
de Jeugdwet te vallen. Intensieve Kindzorg’ (IKZ) 
blijft voorlopig in stand voor zorgvragen waarbij 
sprake is van complexe zorghandelingen, die 
24-uurs aanwezigheid vragen of waarbij zorg in 
nabijheid noodzakelijk is. Alleen deze groep komt 
in aanmerking voor verpleegkundig dagverblijf of 
kinderzorghuis. 

Het Medisch Kind Systeem (MKS) is een nieuwe 
manier van indiceren, regelen en organiseren van 
(medische) zorg buiten het ziekenhuis aan kinde-
ren tot en met 17 jaar met een somatische (licha-
melijke) aandoening. Hieraan ten grondslag ligt 
het nog definitief te worden kwaliteitskader MKS. 
De proeftuinen MKS worden in 2018 afgerond. 
Indien dit betrekking heeft op het beleid zullen 
wij u over deze wijziging informeren.

Inkoopvoorwaarden 
• er is een schriftelijke verklaring aanwezig van 

de medisch specialist of kinderarts als hoofdbe-
handelaar;

• bij de zorg voor zieke kinderen is het de kinder-
verpleegkundige die in samenspraak met kind 
en ouders de aard, omvang, duur en doel van 
de zorg beschrijft; 

• tijdens de periode dat zorg wordt verleend is 
een Kinderverpleegkundige of Verpleegkundige 

niveau 5 met een kinderaantekening verant-
woordelijk voor de zorg;

• het zorgteam bevat disciplines en kennis die 
aansluiten op de zorgvraag van het kind en de 
familie; 

• zorgaanbieder borgt samenwerking met en 
overleg tussen partijen (kind/gezin, professi-
onal, zorgaanbieder, gemeente onderwijs en 
verzekeraar). Dit is noodzakelijk om maatwerk te 
kunnen leveren. Gemeenten blijven verantwoor-
delijk voor verzorging indien deze zorg gericht 
is op het opheffen van een tekort aan zelfred-
zaamheid. Het is daarom van belang dat een 
zorgaanbieder die zorg levert aan kinderen met 
een intensieve zorgvraag hierover ook afspra-
ken maakt met de gemeente; 

• VGZ koopt de zorg voor kinderen met een inten-
sieve zorgvraag selectief in bij kindzorghuizen, 
verpleegkundige kinderdagverblijven en thuis-
zorginstellingen die extramurale kindzorg willen 
leveren. Zij werken volgens landelijk geaccep-
teerde voorwaarden van goede zorg:
 − kwaliteitseisen vanuit de brancheorganisaties 
VGVK en/of BMKT. 
 − factsheet knip verzorging Jeugdwet
 − onder de eisen per professional verstaan we 
dat iedere professional een verklaring Omtrent 
Goed Gedrag (VOG) heeft en bevoegd en 
bekwaam is voor de te leveren handelingen.
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3. Dementiezorg

We zijn landelijk continue in afstemming over de 
doorontwikkeling van dementiezorg, waaronder 
de voorwaarden die we stellen aan dementiezorg. 
VGZ conformeert zich aan de afspraken die zij 
binnen ZN maakt over de organisatie van zorg 
voor mensen met dementie, deze zijn geïnte-
greerd in ons beleid. Als Coöperatie VGZ borgen 
wij binnen de regio’s waar wij ook zorgkantoren 
van VGZ hebben de ketenafspraken dementie. 
Indien er landelijk aanvullende afspraken gemaakt 
worden die betrekking hebben op ons beleid zul-
len wij u hierover informeren, wij maken hier dan 
ook een voorbehoud. 

Definitie 
Dementiezorg is zorg voor een cliënt waarbij de 
medisch specialist, huisarts of Specialist Oude-
rengeneeskunde de diagnose dementie heeft 
vastgesteld, óf een cliënt waarbij sprake is van 
geobjectiveerde cognitieve stoornissen met 
belangrijke interferentie in het dagelijks leven, 
met afname ten opzichte van vroegere niveau 
van functioneren, niet te verklaren door delier of 
depressie. 

VGZ heeft als standpunt dat casemanagement 
een belangrijke voorwaarde is voor mensen met 
dementie die langer thuis blijven wonen. Een 
vast en deskundig aanspreekpunt is daarbij van 

belang. Casemanagement dementie is een spe-
cialistische functie. Bij een minder complexe 
ondersteuningsvraag (en regiemogelijkheden 
vanuit de mens met dementie en diens mantel-
zorgers) kan deze rol prima uitgevoerd worden 
door een wijkverpleegkundige of POH. Als de 
complexiteit van de ondersteuningsvraag toe-
neemt, kan de betrokkenheid van een gespeci-
aliseerd dementieverpleegkundige noodzakelijk 
worden. De inzet kan bestaan uit consultatie, 
samenwerking of overname van de cliënt. Het 
casemanagement maakt in bekostiging integraal 
onderdeel uit van de wijkverpleging.

Ontwikkelingen
We volgen de uitkomsten van het programma 
Dementiezorg voor Elkaar, als onderdeel van het 
Deltaplan Dementiezorg. Het doel is verbetering  
van de dementiezorg, zowel op inhoud als op 
organisatie en financiering. Dementiezorg voor 
Elkaar wordt uitgevoerd door Vilans, Trimbos-insti- 
tuut, NIVEL, Movisie en Pharos. Uitkomsten kunnen 
reden zijn om de praktijk anders te organiseren. 
Een van de onderzoeken betreft het expertise-
profiel van de Dementieverpleegkundige, als ver-
vanger voor de titel casemanager dementie.

Er zijn zorgen over de beschikbaarheid van de 
dementieverpleegkundige. In sommige regio’s is 
sprake van wachtlijsten. Zorgverzekeraars heb-
ben zich gecommitteerd aan landelijke afspraken 

hierover, de NZa monitort het nakomen hiervan 
en houdt een wachtlijstregistratie bij op basis van 
een ingestelde beleidsregel. 

Inkoopvoorwaarden dementiezorg
Casemanagement dementie
• Een zorgaanbieder die casemanagement wil 

leveren moet aangesloten zijn bij de regionale 
keten van dementiezorg

• Indien de inzet van een gespecialiseerd demen-
tieverpleegkundige nodig is, voldoet deze pro-
fessional aan het expertiseprofiel Dementie Ver-
pleegkundige zoals opgesteld door de V&VN.

Structuur
• per keten is één ketencoördinator verantwoor-

delijk en aanspreekbaar voor de inhoudelijke 
aansturing van casemanagers binnen de keten;

• er is binnen de keten sprake van bestuurlijke 
betrokkenheid van en integrale afstemming tus-
sen GGZ, ziekenhuizen, VVT, eerstelijn (huisart-
sen), welzijn en gemeenten;

• de regionale samenwerking is geformaliseerd in 
een convenant of vergelijkbaar document;

• er is een vast bestuurlijk aanspreekpunt voor de 
keten, onder meer om afspraken te maken over 
de financiering en wachtlijsten.

Spelregels
• er is voor de keten een zorgprogramma/zorg-

pad aanwezig, waarin concrete werkafspraken 
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zijn gemaakt tussen de partijen (wie doet wat, 
waar en wanneer) in het kader van behandeling, 
begeleiding en ondersteuning inclusief verwij-
zing en overdracht;

• de taken en verantwoordelijkheden van de net-
werkpartners zijn vastgelegd;

• er is een PDCA- en jaarcyclus (begroting, jaar-
plan en jaarverslag) ingericht (ketenniveau), 
inclusief evaluatie waarvan uitkomsten gebruikt 
worden voor optimalisatie;

• de netwerkregie is belegd bij één persoon, er 
sprake van een eenduidige aansturing case-
management vanuit de keten;

• er wordt met elkaar samengewerkt vanuit de 
gedachte van een niet concurrentieel model, 
de samenwerking overstijgt belangen van eigen 
organisatie.

4. Onplanbare zorg

Definitie
Onplanbare zorg wijkverpleging is zorg die in 
de periode van 23.00 uur tot 07.00 uur geleverd 
wordt als opvolging van een melding in die peri-
ode gemaakt, voor zorg die niet gepland kan 
worden en niet uitgesteld kan worden tot de dag 
erna. Het betreft zorg binnen de definitie voor 
wijkverpleging: Verpleging en verzorging zoals 
omschreven in artikel 2.10 Besluit zorgverzekering 
(Bzv): “Verpleging en verzorging omvat zorg zoals 

verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij 
die zorg verband houdt met de behoefte aan de 
geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of 
een hoog risico daarop.” 
Onplanbare zorg onderscheidt zich van planbare 
nachtzorg die op de dag ervoor ingepland wordt 
en die in de nacht van 23.00 uur tot 07.00 uur 
geleverd wordt. Deze onplanbare zorg onder-
scheidt zich ook van acute zorg die zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval binnen enkele minu-
ten tot enkele uren, verleend moet worden om 
overlijden of irreversibele gezondheidsschade als 
gevolg van een acute levensbedreigende aan-
doening of een ongeval te voorkomen.

Inkoopvoorwaarden 
• iedere zorgaanbieder met een overeenkomst 

voor de wijkverpleging borgt (zelfstandig of via 
onderaanneming) de 24 uurs per dag bereik-
baarheid en beschikbaarheid;

• de zorgaanbieder die de onplanbare zorg levert 
moet binnen 30 minuten ter plaatse kunnen zijn 
indien de vraag daartoe aanleiding geeft;

• indien er sprake is van een verhoogd risico op 
onplanbare zorg, is dit beschreven in het zorg-
plan van de cliënt;

• alle cliëntgebonden zorg wordt gedeclareerd 
op cliëntniveau op de integrale doelgroepen-
prestatie;

• idealiter is er in de regio sprake van een 
samenwerking tussen de zorgaanbieders wijk-

verpleging, HAP en de meldkamer over een 
gestandaardiseerde en uniforme wijze waarop 
zorgvragen worden aangenomen, beoordeeld 
en gekoppeld aan de juiste zorginzet; 

• indien er sprake is van een regionale organisa-
tor onplanbare zorg is er een mogelijkheid voor 
lumpsumfinanciering van de onplanbare zorg. 
Hierbij moet aan de volgende voorwaarde wor-
den voldaan: 
 − er is sprake van een samenwerking tussen 
de zorgaanbieders wijkverpleging, HAP en 
meldkamer over een gestandaardiseerde en 
uniforme wijze waarop zorgvragen worden 
aangenomen, beoordeeld en gekoppeld aan 
de juiste zorginzet. Dit kan ook betekenen dat 
er sprake is van integratie van deze functies. 
Aanbieders die in 2019 niet aan deze voor-
waarden voldoen leveren in Q3 2018 een plan 
aan waarmee aangetoond wordt dat in 2020 
aan de voorwaarde(n) wordt voldaan.
 − er wordt aantoonbaar actief beleid gevoerd 
om samen met andere aanbieders, SEH en 
HAP ervoor te zorgen dat cliënten indien 
mogelijk thuis hun zorg kunnen krijgen.
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De algemene inkoopcriteria gelden voor zowel 
nieuwe als bestaande aanbieders. Voor ZZP’ers 
zullen we apart de criteria bekend maken. Om een  
overeenkomst te kunnen sluiten moeten alle zorg- 
aanbieders aantoonbaar voldoen aan onderstaande  
eisen. Ook gedurende de looptijd van de overeen-
komst moeten zij aan deze eisen blijven voldoen.

Knock-out criteria
De zorgaanbieder:
• heeft aantoonbaar een zorgaanbod dat onder 

de zorgaanspraak verpleging en verzorging valt;
• werkt volgens de geldende beroepsstandaar-

den en –protocollen. Verpleegkundigen werken 
volgens het normenkader van de V&VN (inclu-
sief voorwaarde dat het indiceren en organise-
ren van zorg wordt gedaan door een bachelor 
of master opgeleide verpleegkundige) en het 
beschikbare kwaliteitskader Wijkverpleging;

• levert zorg die voldoet aan de eisen en voor-
waarden zoals gesteld in de vigerende beleids-
regels en tariefbeschikkingen, de productspe-
cificaties en tenminste aan hetgeen binnen de 
kring van beroepsbeoefenaren gebruikelijk is;

• voldoet aan de eisen uit de bestuursverklaring.
• Uw organisatie heeft minimaal 1 FTE niveau 5 

wijkverpleging in loondienst die werkzaam is als 
wijkverpleegkundige.

Additionele eisen
Naast de algemene toegangscriteria gelden aan-
vullende eisen om in aanmerking te komen voor 
een overeenkomst. De zorgaanbieder:
• kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie 

is met het sociaal domein binnen de gemeenten 
waar de zorgaanbieder actief is;

• kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie 
is met in ieder geval andere V&V aanbieders, de 
huisarts, andere professionals in de eerstelijn en 
tweedelijn binnen de gebieden waarin de zorg-
aanbieder actief is;

• weigert geen zorg aan cliënten op basis van 
cliëntkenmerken en zorgzwaarte kenmerken 
zonder voorafgaand overleg met VGZ (verwijzen 
naar protocol zorg beëindiging/zorgweigering);

• beëindigt geen zorg bij bestaande cliënten zon-
der voorafgaand overleg met VGZ (verwijzen 
naar protocol zorg beëindiging/zorgweigering);

• informeert VGZ direct schriftelijk wanneer de 
juridische structuur verandert, het bestuur 
verandert of wanneer er sprake is van een aan-
staande overname tussen inschrijving en even-
tuele contractering;

• streeft ernaar zo min mogelijk aantal zorg-
verleners per cliënt in te zetten;

• Voldoet aan de landelijke afspraken rondom 
aanlevering van kwaliteitsgegevens wijkverple-

ging welke via www.zorginzicht.nl inzichtelijk 
worden gemaakt op minimaal aanbieder niveau. 

• De zorgaanbieder meet de klanttevredenheid 
middels de NPS en voert op basis daarvan actief 
verbeteringen door in zorgplan, behandeling en 
bejegening.

• De zorgaanbieder investeert in de deskundig-
heidsbevordering: minimaal 40% van verzor-
genden en verpleegkundigen zijn ingeschreven 
bij een landelijk kwaliteitsregister met onafhan-
kelijke toetsing op de inhoud en realisatie van 
de te behalen beroepsnormen. Dit kwaliteits-
register dient ondersteund te worden door de 
beroepsgroep en toegankelijk te zijn voor alle 
verpleegkundigen en verzorgenden.

Uitvraag Nieuwe zorgaanbieders

Voor nieuwe zorgaanbieders hanteren we 
dezelfde voorwaarden als bestaande zorgaan-
bieders. Wel hebben we aanvullende informatie 
nodig om uw organisatie zorgvuldig te kunnen 
beoordelen, informatie die wij ook in het bezit 
hebben van gecontracteerde zorgaanbieders. 
Ook brengen we onderwerpen onder de aan-
dacht waar wij afspraken over willen maken met 
onze zorgaanbieders. 
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• nieuwe zorgaanbieders zijn net als bestaande 
zorgaanbieders bereid inzicht te geven in 
gemiddelde kosten, gemiddelde doorlooptijd, 
gemiddelde uurinzet en indien nodig bereid 
hier verbeterafspraken over te maken. 

• Wij willen dat onze zorgaanbieders financieel 
gezond zijn. Een nieuwe zorgaanbieder kan dit 
aantonen. Hierbij wordt op basis van de meest 
recente jaarrekening gekeken naar solvabiliteit 
(eigen vermogen / totaal vermogen), current 
ratio (vlottende activa / kortlopende schulden) 
en het netto resultaat. Van voldoende financiële 
gezondheid is sprake bij een solvabiliteit gro-
ter of gelijk aan 15,0%, een current ratio hoger 
of gelijk aan 1,0% én indien een positief netto 
resultaat is gerealiseerd;

• de zorgaanbieder overlegt een Toelating WTZi;
• de zorgaanbieder overlegt een verklaring 

omtrent gedrag voor rechtspersonen (VOG RP);
• de zorgaanbieder overlegt de inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een 
halfjaar), de statuten van de inschrijvende zorg-
aanbieder en de juridische structuur van de 
inschrijvende zorgaanbieder (N.B. wanneer de 
juridische structuur verandert; het bestuur ver-
andert of er is sprake van een aanstaande over-
name tussen inschrijving en eventuele gunning, 
dan dient de inschrijvende zorgaanbieder direct 
VGZ hierover schriftelijk te informeren). VGZ zal 
alleen met de direct leverende entiteit een over-
eenkomst sluiten;

• de zorgaanbieder levert een vragenlijst aan 
waarin we kort en bondig vragen naar wat voor 
zorg levert de aanbieder, waar, hoe, met wie en 
welke juridische structuur;

• de zorgaanbieder beschikt over een AGB-code 
voor verpleging en verzorging;

Nieuwe zorgaanbieders Wijkverpleging, die in 
2018 niet door VGZ zijn gecontracteerd voor 
Wijkverpleging kunnen zich melden via het email-
adres:
zorginkoop.wijkverpleging@vgz.nl. VGZ infor-
meert de nieuwe zorgaanbieders dan nader over 
de te volgen procedure.

Bestuursverklaring
De volgende onderdelen maken onderdeel uit 
van de bestuursverklaring in de inkoopportal die 
zowel door bestaande als nieuwe zorgaanbieders 
ondertekent dient te worden.

Eisen van bekwaamheid
De zorgaanbieder voldoet vanaf datum inschrij-
ving aan de volgende (geschiktheids-) eisen en 
voldoet ook gedurende de looptijd van de over-
eenkomst aan deze voorwaarden. De zorgaan-
bieder verklaart bovendien te voldoen en zich te 
houden aan de geldende wet- en (lagere) regel-
geving en de afspraken en regels zoals beschre-
ven in de overeenkomst inclusief bijbehorende 
addenda.

• de zorgaanbieder is ingeschreven in het register 
van de Kamer van Koophandel en overlegt deze 
inschrijving;

• de zorgaanbieder beschikt over een formeel 
vereiste toelating voor de levering van wijkver-
pleging zoals verzekerd in de Zorgverzekerings-
wet en voldoet aantoonbaar aan alle voorwaar-
den daarvoor, tenzij dit op grond van de wet 
niet langer is vereist;

• de zorgaanbieder voldoet aan de Regeling ver-
slaggeving WTZi;

• de zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Zorg-
brede Governancecode ingevoerd, tenzij dit op 
grond van de werkingssfeer zoals vermeld in de 
Zorgbrede Governancecode niet van toepas-
sing is;

• de zorgaanbieder werkt systematisch aan ver-
betering van de kwaliteit en borgt dit door een 
werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of 
internationaal erkend is en gepaard gaat met 
onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit 
kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteitska-
ders voor de wijkverpleging geïntegreerd;

• de zorgaanbieder beschikt over een gedegen 
bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige en 
juiste levering van gegevens aan de zorgverze-
keraar binnen de door de zorgverzekeraar aan-
gegeven termijn;

• de zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor 
bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter 
hoogte van minimaal € 2.500.000 (per gebeur-
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tenis), of heeft deze aantoonbaar per 1 januari 
2019 afgesloten.

Uitsluitingsgronden
De zorgaanbieder verklaart of de volgende uitslui-
tingsgronden van toepassing zijn. Uw organisatie 
betreft een organisatie:
• jegens wie geen veroordeling bij een onher-

roepelijk vonnis of arrest is uitgesproken op 
grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 
227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 
417, 417bis, 420bis, 420ter of 420quater van het 
Wetboek van Strafrecht;

• die niet in staat van faillissement of van liqui-
datie verkeert, wiens werkzaamheden niet 
zijn gestaakt, jegens wie geen surseance van 
betaling of een akkoord geldt of die niet in een 
andere vergelijkbare toestand verkeert inge-
volge een soortgelijke procedure die voorkomt 
in de op hem van toepassing zijnde wet- of 
regelgeving van een lidstaat van de EU;

• voor wie geen faillissement of liquidatie is 
aangevraagd of tegen wie een procedure aan-
hangig is gemaakt van surseance van betaling 
of akkoord, of een andere soortgelijke proce-
dure die voorkomt in van toepassing zijnde wet- 
of regelgeving van een lidstaat van de EU;

• jegens wie geen rechterlijke uitspraak met 
kracht van gewijsde volgens de op hem van 
toepassing zijnde wet- of regelgeving van een 
lidstaat van de Europese Unie is gedaan, waarbij 

een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn 
beroepsgedragsregels;

• die in de uitoefening van haar beroep geen 
ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op een 
grond die de zorgverzekeraar aannemelijk kan 
maken;

• die aan haar verplichtingen heeft voldaan t.a.v. 
de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van 
het land waar hij is gevestigd of van Nederland;

• die aan haar verplichtingen heeft voldaan t.a.v. 
de betaling van zijn belastingen overeenkomstig 
de wettelijke bepalingen van het land waar hij is 
gevestigd of van Nederland;

• die zich niet ernstige schuldig heeft gemaakt 
aan valse verklaringen bij het verstrekken van 
de inlichtingen die voor de overeenkomst 
(kunnen) worden verlangd, of de voor de over-
eenkomst relevante inlichtingen niet heeft ver-
strekt.

Onderlinge Dienstverlening 
(onderaanneming)
• de zorgaanbieder heeft zelf zorgverlenend per-

soneel in loondienst (of werkt met ZZP’ ers) en 
zet het productiebudget niet door aan onder-
aannemers;

• de zorgaanbieder wil onderaanneming inzetten 
voor de productie 2019 en vult hiertoe het For-
mat Onderlinge Dienstverlening. (NB: VGZ heeft 
het recht om onderaannemers te weigeren.);

• de zorgaanbieder verklaart dat hij onderaan-
neming bij indiening van de inschrijving heeft 
gemeld of gedurende het jaar zal melden aan 
VGZ als daar tussentijds sprake van zou zijn;

• onverminderd geldt dat bij alle onderaan-
neming de hoofdaannemer verantwoordelijk en 
aansprakelijk is voor de dienstverlening van de 
onderaannemer.
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Onderwerp Wijziging

ZZP’ers contracteren Nieuw
Voornemen om zzp’ers te contracteren,  voorwaarden waaronder dit mogelijk is worden getoetst en later bekend ge-
maakt.

Inschrijving overeenkomst Nieuw
Openstellen van Vecozo Portal voor nieuwe aanbieders op meerdere momenten in het jaar. 
Inschrijving met een halve maand vervroegd.

Machtiging Nieuw
Per 1 januari 2019 een machtigingsvereiste in de polisvoorwaarden voor het leveren van verpleging en verzorging. De 
wijze waarop die procedure wordt ingevuld, wordt uiterlijk 1 juli 2018 bekendgemaakt..

Aanpassing van de benchmark Zorg voor kwetsbare doelgroepen als intensieve zorg voor kinderen en palliatieve zorg laten we buiten de landelijke 
benchmark doelmatigheid; 
Verfijning correctiemodel op basis van SES;
Toevoeging aan benchmark van scores op:
- NPS
- aantoonbare investering in technologie
- deskundigheidsbevordering (kwaliteitsregister)

Systematiek Standaard contracten De plafond afspraak voor standaard contracten wordt gecorrigeerd met een de doelstelling op doelmatigheid (lagere 
uurinzet per cliënt)

Aanpassing voorwaarden dementiezorg Voorwaarden in lijn gebracht met landelijke afspraken ten aanzien van de regionale netwerken. Als Coöperatie VGZ 
borgen wij binnen de regio’s waar wij ook zorgkantoren van VGZ hebben de ketenafspraken dementiezorg.

Aanpassing voorwaarden palliatieve zorg Nieuw kwaliteitskader geborgd in voorwaarden.

Aanpassing Gespecialiseerde Verpleging (oude MSVT) Per 2019 valt deze zorg onder het integrale tarief van de wijkverpleging. De VGZ specifieke voorwaarden voor deze zorg 
zijn komen te vervallen.

Onplanbare zorg Aangepaste definitie
Aangepaste voorwaarden, waaronder voorwaarden om in aanmerking te komen voor lumpsum financiering.
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Onderwerp Wijziging

Aanpassing voorwaarden Zorg voor kinderen met een intensieve 
zorgvraag

Wijziging definitie, ivm wijziging per 1 januari 2018: verzorging voor kinderen onder de 18 jaar in het kader van een ge-
neeskundig probleem valt onder met de Zvw. 
Factsheet zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag toegevoegd aan de voorwaarden.

Vragenlijst nieuwe aanbieders Geen aparte voorwaarden meer voor nieuwe aanbieders, slechts noodzakelijke aanvullende vragen met oog op 
beoordeling.

Kwaliteit Kwaliteitsgegevens aanleveren in lijn met de landelijke afspraken hierover omtrent 3 indicatoren
Kwaliteitsbevordering: voorwaarde opgenomen ten aanzien van aandeel personeel dat ingeschreven is bij gedefinieerd 
landelijk kwaliteitsregister.

Good Practice Wondzorg Voorwaarden aangescherpt op basis van best practice

Good Practice Volledig Pakket Thuis Nieuwe Good Practice

Procesverloop - afronding inkoop 15 oktober ipv 1 november. 
- toevoeging: 12 november gecontracteerd aanbod publiceren
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