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3. Bijlage

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment
kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking
tot het coronavirus en de impact daarvan op de zorg, gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2022. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid nodig zijn, dan informeren wij u daarover via cooperatievgz.nl/zorgaanbieders.

2. Zorginkoop

Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid
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1. Toelichting
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2. Proces zorginkoop
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Inhoud

Uitsluitingscriteria
Zorgkostenplafond en tarieven
Criteria POH GGZ
GGZ Ketenzorg
Digitale zorg in de GGZ
Good Practices: praktijkvoorbeelden van zinnige zorg
Zorgplicht en wachtlijsten
Landelijke digitale zorginfrastructuur
Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid
24 september 2021

Uitstel publicatie aangepast offerteformat in de
onderhandelmodule van VECOZO

Inhoud

In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Proces zorginkoop’ vermeld dat wij
uiterlijk 30 september 2021 een aangepast offerteformat zouden publiceren in de onderhandelmodule van VECOZO. Vanwege technische redenen kan VECOZO de onderhandelmodule
helaas niet tijdig opleveren. Hierdoor wordt het offerteformat uiterlijk 10 november 2021
gepubliceerd in VECOZO dan wel via e-mail gedeeld. Lees het complete bericht over deze
wijziging/aanvulling.

06 augustus 2021

1. Toelichting

In 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. De ontwikkeling en implementatie
van het ZPM kunnen, zoals bij publicatie van ons inkoopbeleid vermeld op pagina 6, aanleiding zijn om ons inkoopbeleid aan te passen of aanvullend beleid te publiceren. Inmiddels
zijn er op landelijk niveau concrete afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de simulaties en
zijn de NZa-tarieven vastgesteld. Deze landelijke ontwikkelingen en afspraken vormen de
aanleiding voor dit aanvullende beleid.
Lees het complete hoofdstuk waarin per onderwerp aangegeven wordt hoe het ZPM van
invloed is op de afspraken die we met zorgaanbieders maken om de zorg op een goede
manier te organiseren en de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Visie

Aanvullend inkoopbeleid in verband met invoering
Zorgprestatiemodel

01 juli 2021
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3. Bijlage

In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Proces zorginkoop’ vermeld dat
wij uiterlijk 1 juli a.s. een update zouden geven over de impact die het ZPM heeft op ons
inkoopbeleid. Deze update wordt uitgesteld. De landelijke ontwikkelingen voor implementatie van het ZPM zijn namelijk vertraagd op onderdelen die wezenlijk zijn voor het bepalen
van implicaties.
Lees het complete bericht over deze wijziging/aanvulling.

2. Zorginkoop

Uitstel update inkoopbeleid 2022 in verband met
ontwikkelingen zorgprestatiemodel (ZPM)

Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid
15 juni 2021

Doorbetaling van declaraties na bereiken
zorgkostenplafond 2022

Inhoud

In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Zorgkostenplafond en tarieven’ vermeld dat wij na het bereiken van het zorgkostenplafond de ingediende facturen niet langer
vergoeden. Deze werkwijze is per vergissing opgenomen in het inkoopbeleid Curatieve GGZ
2022 Handmatig. Dit betekent dat wij declaraties boven het zorgkostenplafond in 2022
gewoon vergoeden en dat we de bedragen van deze declaraties, die boven het zorgkostenplafond zijn uitbetaald, later terugvorderen. Lees het complete bericht over deze wijziging/
aanvulling.

Visie
1. Toelichting
2. Zorginkoop
3. Bijlage
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Samen de zorg vooruit brengen
Transformatie van de zorg is urgenter dan ooit
Het coronavirus laat ons zien hoe kwetsbaar de zorg kan zijn. Zorgverleners hebben dag en nacht
gewerkt om zoveel mogelijk mensen passende zorg te bieden. Daar is veel doorzettingsvermogen
en creativiteit voor nodig. We hebben veel respect en waardering voor iedereen die dat mogelijk
maakt.
De zorg in Nederland is goed en - normaal gesproken - voor iedereen toegankelijk. Daar mogen we
met elkaar trots op zijn. En dat willen we in de toekomst zo houden. Maar hoe moet dat als er een
groeiend tekort is aan personeel en de kosten van de zorg blijven groeien ten nadele van andere
maatschappelijke sectoren, zoals onderwijs of klimaat?
De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is om de zorg duurzaam te
transformeren: goed, toegankelijk en betaalbaar, ook op de langere termijn.

Toekomstbestendige zorg
Al vóór het uitbreken van het coronavirus waren er zorgen over de toekomst van de zorg. De
maatschappelijke opgave is dan ook om de zorg te vernieuwen. Dat willen we samen vormgeven.
Er is een versnelling op gang gekomen op het gebied van digitalisering, technologische oplossingen en de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Veel zorg kan bijvoorbeeld op afstand –
vaak zelfs thuis – plaatsvinden via telemonitoring en beeldbellen en wijkverpleegkundigen kunnen
in hun werk worden ondersteund met technologische oplossingen. Door gezamenlijk de geleerde
lessen op te schalen, kunnen we de zorg duurzamer maken.

Samen de zorg verbeteren
Als Coöperatie VGZ pakken we die handschoen graag op, samen met zorgbestuurders,
zorgprofessionals, patiënten, leden (onze verzekerden), overheden en werkgevers. We willen
ruimte creëren om met elkaar de zorg continu te verbeteren en te vernieuwen: de zorg verbeteren
en processen slimmer inrichten, zodat er meer tijd en aandacht is voor patiënten die dat nodig
hebben.
Vernieuwing en digitalisering zijn nodig om de zorg op langere termijn toegankelijk en betaalbaar
te houden voor onze leden. Ook kunnen we hiermee de oplopende personeelstekorten en de toenemende zorgvraag oplossen. Om dit te bereiken moeten we de inhoud en organisatie van de zorg
in beleid én praktijk duurzaam veranderen. Dit krijgen we alleen samen voor elkaar.
Ons inkoopbeleid voor 2022 beschrijft hoe we onze leden, samen met zorgprofessionals,
de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. We lieten ons daarbij inspireren door ideeën van
zorgverleners, ervaringsdeskundigen en andere experts. Het is onze ambitie om deze bewezen
goede voorbeelden – Good Practices – op zoveel mogelijk plekken in de zorg te verspreiden. Onze
inkopers en zorginnovators doen dat graag samen met alle partners in de zorg die met ons aan de
slag willen of al enige tijd aan de slag zijn, met zinnige zorg, zodat we Good Practices op dit gebied
zoveel mogelijk toegankelijk maken voor onze leden.

Van zorg verlenen naar zorg voorkomen
We zien het als een gezamenlijke opdracht om de zorg te verbeteren waar dat mogelijk is en
zorg in de toekomst, als dat kan, zelfs te voorkomen. Naast het implementeren van Good
Practices, sluiten we daarom aan bij bestaande landelijke programma’s op het vlak van betere
zorg tegen lagere kosten, zorg georganiseerd rond de patiënt, de juiste zorg op de juiste plek en
het programma ZE&GG.

Naast vernieuwing van de zorg, wint het stimuleren van gezondheid en vitaliteit aan belang. Daarom zien we voor onszelf een grotere rol in het stimuleren van (secundaire) preventie. Want tijdig en
gericht ondersteunen en begeleiden van (groepen) mensen met een verhoogd gezondheidsrisico
leidt tot minder druk op de zorg als geheel. Dat kan worden versterkt met interventies samen met
gemeenten en in de eerste lijn, die aantoonbaar leiden tot verbetering van de gezondheid, vitaliteit
en eigen regie van onze leden.

Met elkaar voor elkaar
De noodzakelijke transitie van de zorg draagt bij aan duurzaam behoud van kwaliteit,
toegankelijkheid en betaalbaarheid. Zo houden we als coöperatie zonder winstoogmerk de
zorg voor onze leden goed en toegankelijk, terwijl de premie niet meer stijgt dan echt nodig is.
Bovendien kan de overheid hierdoor de hoogte van het eigen risico beperken en het brede
basispakket voor iedereen behouden.

Hoofdpunten van ons beleid
Als toelichting op onze inkoopcriteria en de gehanteerde termijnen voor 2022 beschrijven we per
zorgsoort onze visie, mede gebaseerd op goede voorbeelden en initiatieven van u en uw collega’s.
We publiceren ons inkoopbeleid in inkoopdocumenten per zorgsoort en dat beleid is gebaseerd op
de volgende uitgangspunten:
 Zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten (individueel en collectief),
gebaseerd op de ideeën van zorgverleners
 Arbeidsmarkt: voorrang voor zorg die beter is voor de patiënt en vernieuwingen die de druk op
zorggebruik – en daarmee op personeel en budget – verlagen
 Digitalisering: ruim baan voor initiatieven die bijdragen aan zinnige zorg via digitalisering van
de organisatie of de inhoud van de zorg zodat die plaatsonafhankelijk wordt
 Ketensamenwerking: samenwerking in de keten van zorg en welzijn, met de patiënt als
uitgangspunt, aansluitend bij regionale knelpunten
Naast het duurzaam maken van de zorg zelf, voelen we ons als maatschappelijk betrokken
organisatie verantwoordelijk voor duurzaamheid in bredere zin. Het komend jaar onderzoeken
we hoe we deze verantwoordelijkheid invulling gaan geven in ons inkoopbeleid, in relatie tot de
ambities van de Green Deal Duurzame Zorg).
Dit inkoopbeleid is een uitnodiging om ons te helpen bij het waarmaken van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Alleen samen kunnen we de
zorg vooruit brengen.
Ab Klink, Marjo Vissers en Hans van Noorden
Divisie Zorg, Coöperatie VGZ
Arnhem, 31 maart 2021

Zinnige
zorg
werkt

VGZ & Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
In het inkoopbeleid voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) willen we
maximaal inzetten op zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de cliënt, op basis
van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk
en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.
Binnen de GGZ hebben we te maken met arbeidsmarktproblematiek en te lange
wachttijden. Hierdoor is voor onze verzekerden niet altijd de juiste zorg tijdig beschikbaar.
Wij vinden dit onacceptabel. Daarom zetten wij in op het organiseren van zo doelmatig
mogelijke zorg. Door het verbeteren van intake en triage, substitutie naar kortdurend
generalistisch behandelen en het stimuleren van digitale zorg, zorgen we er samen voor
dat de GGZ toegankelijk blijft voor al onze verzekerden, nu en in de toekomst. Ook
focussen we op inkoop van zorg bij een doelmatige zorgaanbieder met expertise
voor een specifieke setting en doelgroep.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid
Invoering nieuwe
bekostiging GGZ 2022
Op 1 januari 2022 wordt de
nieuwe bekostigingssystematiek
ingevoerd: het zorgprestatiemodel
(ZPM) vervangt dan de DBC-systematiek.
Eenvoudige regels, zo min mogelijk administratie en duidelijke nota’s staan hierin centraal. 2022 is een belangrijk overgangsjaar
waarin we met elkaar moeten verkennen
hoe we deze nieuwe bekostiging zo goed
mogelijk in praktijk kunnen brengen. In het
ZPM komt het onderscheid in financiering
tussen de Generalistische Basis GGZ en
Specialistische GGZ als zorgsegmenten te
vervallen en worden deze opgenomen in de
nieuwe indeling in settings. De ontwikkeling
en implementatie van het ZPM is landelijk
niet afgerond ten tijde van publicatie van dit
inkoopbeleid. Dit kan aanleiding zijn om het
inkoopbeleid aan te passen. Eventuele aanpassingen in het inkoopbeleid communiceren
wij op onze website.

Sneller op de juiste plek
Samen met zorgaanbieders
willen we de intake en triage
verder verbeteren. Hierdoor
ontvangen cliënten sneller
gepaste zorg en verminderen we
wachtlijsten. Het opschalen en implemen
teren van Good Practices, zoals de Herstel
ondersteunende intake (HOI) en Hybride
Diagnostiek, biedt kansen om deze verbeteringen in gang te zetten. Ook richten we ons
op het verbeteren van de ondersteunende
technische systemen voor verwijzing. Zo kunnen we met behulp van Zorgdomein zorgen
dat cliënten sneller op de juiste plaats terecht
komen. Daarnaast biedt het zorgprestatiemodel de mogelijkheid om diagnostiek en
behandeling te scheiden. Hiermee willen we
gaan experimenteren in een aantal nader te
bepalen regio’s. Op die manier kunnen we
testen of de inzet van een ervaren behandelaar aan het begin van het traject leidt tot het
beste en meest doelmatige aanbod. Wanneer
dit succesvol, rollen we dit uit naar andere
regio’s.

Zinnige
zorg
werkt

Ketensamenwerking
De cliëntreis beperkt zich vaak niet tot behandeling in de GGZ. Zowel tijdens als
na de behandeling kan er sprake zijn van raakvlakken met andere domeinen, met
name met de huisartsenzorg en het sociaal domein. Wij vinden het belangrijk dat
er in de keten goed samengewerkt wordt. We zien in onze Good Practices goede
voorbeelden van samenwerken over de domeinen heen. Deze voorbeelden bespreken
we daarom graag met andere zorgaanbieders.

In 2017 hebben Vincent van Gogh en
VGZ een ambitieus vijfjarencontract
met elkaar afgesproken. Een afspraak
waarbij de groeistrategie krimp was
en we gezamenlijk met inhoudelijk
professionals op zoek zijn gegaan
om deze krimp echt vanuit de inhoud
te realiseren. Kortom, Zinnige Zorg:
hogere kwaliteit tegen lagere kosten.
Inmiddels zijn we een aantal jaren
verder en heeft Vincent van Gogh
een indrukwekkende transformatie
gerealiseerd. In een webinar dat we
eind april 2021 organiseren vertellen
Jolande Tijhuis (voorzitter Raad van
Bestuur Vincent van Gogh) en Marjo
Vissers (Divisievoorzitter Zorg VGZ)
meer over deze transitie, de resultaten en de geleerde lessen óók vanuit
de lastige fases. We staan er als VGZ
voor open om op meerdere plekken
in het land soortgelijke meerjarencontracten te sluiten waarbij Zinnige
Zorg, hogere kwaliteit en lagere kosten, hand in hand gaan. Interesse?
Neem contact op met uw zorginkoper
om de mogelijkheden te verkennen!

Stimuleren van
digitale zorg
Het aanbod van digitale
zorg wordt steeds groter en
diverser. Doordat digitale zorg
tijd- en plaatsonafhankelijk is
en op maat kan worden ingezet, biedt deze
vorm van zorg ook grote voordelen voor de
cliënt. We willen alle cliënten de mogelijkheid
bieden om deze vorm van zorg te ontvangen.
Door het coronavirus hebben digitale vormen
van zorg een vlucht genomen in de GGZ
waardoor de mogelijkheden om digitale zorg
te bieden zijn vergroot. Ook hebben zorgaanbieders laten zien dat innovatieve, digitale
middelen van grote toegevoegde waarde zijn
in de GGZ. Deze ontwikkelingen willen we
samen met zorgaanbieders uitbouwen en
doorontwikkelen. Daarom richten we ons op
het stimuleren van digitale zorg voor iedere
cliënt die hier gebruik van wil maken. Hierdoor krijgen cliënten (samen met hun netwerk) meer eigen regie en kan de schaarse
GGZ-capaciteit benut worden voor cliënten
die dit het hardst nodig hebben. Ook bij het
aanbod van digitale GGZ vragen we van zorgaanbieders dat de zorg gepast is en aansluit
op de klachten en context van de cliënt. We
verwachten dan ook van zorgaanbieders dat
deze vorm van zorg ingezet wordt om de
behandeling doelmatiger te maken.

1. 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.

Uitsluitingscriteria

Inhoud
Visie
1. Toelichting

VGZ vindt zinnige zorg en de kwaliteit van zorgverlening heel belangrijk. Daarom stellen wij eisen
aan de zorg die wij contracteren en sluiten wij in 2022 onder meer geen overeenkomsten voor de
monodisciplinaire GGZ en/of multidisciplinaire GGZ met zorgaanbieders die:
• De aangeboden overeenkomst niet accepteren.
• Geen goedgekeurd Kwaliteitsstatuut hebben gedeponeerd bij het Zorginstituut Nederland.
• Niet beschikken over een toelating op grond van de Wet toelating zorginstellingen of - indien in
werking getreden – een vergunning op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders.
• Niet aantoonbaar werken volgens het Kwaliteitsstatuut, inclusief de in paragraaf 5.2 van het
Advies Taskforce Gepast Gebruik GGZ benoemde elementen, waarin mede op basis van de kwaliteitsstandaarden vormgegeven processen en de vier benoemde registratiemomenten (inclusief
de juiste registratievorm en de daaraan verbonden vereisten) ten aanzien van gepast gebruik zijn
vastgelegd.
• Niet werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen.
• Niet voldoen aan de normen van de beroepsgroep.
• Met behandelaren werken die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn.
• Behandelplannen niet (ook) in de Nederlandse taal opstellen.
• Straf- en/of tuchtrechtelijke maatregelen hebben gekregen.
• Niet aan hun verplichtingen hebben voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van Nederland of het
land waarin zij gevestigd zijn.
• Onjuiste of onvolledige gegevens verstrekken, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat
daarmee wordt beoogd financieel voordeel te behalen (vermoeden van fraude).
• Zorg verlenen in het buitenland.
• Nieuwe zorgaanbieders zijn die uitsluitend werken met een klinisch aanbod.

Zorgaanbieders met een omzet groter dan € 3 miljoen

Vaststellen zorgkostenplafond nieuwe zorgaanbieders
Het aan nieuwe zorgaanbieders toegekende zorgkostenplafond wordt gebaseerd op de declaratiegegevens 2019 van de door zorgaanbieders aan onze verzekerden geleverde, ongecontracteerde
zorg. Deze declaratiegegevens vormen altijd het uitgangspunt bij het vaststellen van het zorgkostenplafond. Meer informatie over het zorgkostenplafond staat op de pagina ‘Zorgkostenplafond en
tarieven’.

Wij vinden de kwaliteit van de zorg heel belangrijk. De zorg die wij contracteren dient zinnig te
zijn en minimaal te voldoen aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stellen. Zorg die
niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, vergoeden wij niet en mag niet bij ons
worden gedeclareerd. Het gaat daarbij om zorg waarvoor (nog) onvoldoende wetenschappelijk
bewijs bestaat dat deze effectief en veilig is. De wijze waarop Zorginstituut Nederland (ZiNL) dit
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3. Bijlage

Zorg conform stand van de wetenschap en praktijk

2. Zorginkoop

Bij zorgaanbieders met een omzet bij ons groter dan € 3 miljoen doorlopen we een
onderhandelingsproces.

beoordeelt, is te vinden in het ZiNL-rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ op
de website van ZiNL. U vindt hier ook een actueel overzicht van standpunten en adviezen van ZiNL.
Wilt u weten welke zorg/therapieën wij expliciet uitsluiten? Bekijk de actuele lijst van zorg/therapieën in de GGZ op onze website.

Nieuwe bekostiging voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en Forensische zorg
(fz) (Zorgprestatiemodel)
Zorgaanbieders, zorgprofessionals, cliënten, zorgverzekeraars en de overheid werken samen aan
een nieuwe bekostiging voor de GGZ en de fz: het Zorgprestatiemodel (ZPM). Deze bekostiging
gaat in per 2022 en geldt voor de generalistische basis GGZ (gb-GGZ), voor de gespecialiseerde
GGZ (s-GGZ) inclusief jaar 2 en 3 van de langdurige GGZ (l-GGZ) en voor de forensische zorg (fz).

Vanuit de nieuwe bekostiging kijken we (opnieuw) naar de inzet van de juiste zorgprofessional op
de juiste plek. Eén van de doelen van ZPM is administratieve lastenverlichting, zodat zorgprofessionals meer directe tijd hebben en er dus meer ruimte en tijd overblijft voor de daadwerkelijke
behandeling(en). Bovendien volgen we de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe kwaliteitsstatuut op de voet en werken we hieraan mee.

2. Zorginkoop

Arbeidsmarktkrapte

1. Toelichting

1. Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II
2. Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III - monodisciplinair
3. Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie III - multidisciplinair
4. Outreachend
5. Klinisch (exclusief fz)
6. Forensische en beveiligde zorg, niet klinisch
7. Forensische en beveiligde zorg, klinisch
8. Hoogspecialistisch (ambulant en klinisch, met contractvoorwaarde)

Visie

We gaan inkopen via de settings van het ZPM. Onder setting verstaan we de inbedding van vormen
van zorg die van elkaar te onderscheiden zijn door benodigde infrastructuur, inzet van verschillende disciplines of inzet van methodieken. Per groep van zorgaanbieders maken we hier per 2022
afspraken over. We maken hiervoor gebruik van een simulering van de zorgvraag in de huidige
bekostiging ten opzichte van de nieuwe bekostiging. Op basis van de landelijke settings kopen wij
zorg in, namelijk:

Inhoud

Het ZPM geeft sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan een dag in
plaats van aan een zorgtraject van een jaar. Dit zorgt er ook voor dat het zorgkosteninzicht van
zorgverzekeraars en het omzetbegrip van zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten. Voor de overgang van trajectbekostiging passen we een ‘harde stop’ toe op alle nog lopende trajecten (DBC’s
en ZZP’s) op 31-12-2021. Vanaf 1-1-2022 zal de zorg dan gedeclareerd worden in nieuwe zorgprestaties. Onze insteek is al vanaf de ontwikkeling van het model dat de overgang per zorgaanbieder
budgetneutraal is.

Spravato®
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3. Bijlage

Esketamine neusspray is geregistreerd bij de behandeling van volwassenen met een therapieresistente depressieve stoornis die tijdens de huidige matige tot ernstige depressieve episode niet
hebben gereageerd op minstens twee verschillende behandelingen met antidepressiva. Spravato®
wordt gebruikt in combinatie met een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) of een selectieve serotonine-en-noradrenaline-heropnameremmer (SNRI).

Inhoud

Wij hanteren in 2022 – net als in voorgaande jaren voor de gespecialiseerde ggz en langdurige ggz
– een eigen lijst met VGZ-tarieven. Deze eigen lijst met tarieven zal nu voor alle settingen gelden.

1. Toelichting

Ook in 2022 hanteren we een zorgkostenplafond voor gecontracteerde zorgaanbieders. Er is geen
sprake van een gegarandeerd minimum. Wij verwachten dat het zorgvolume zo over het jaar wordt
verdeeld dat hiermee aan de essentiële en geïndiceerde zorg wordt voldaan en het plafond niet
wordt overschreden. Verder vragen we zorgaanbieders om ons te informeren bij het bereiken van
70 procent van het zorgkostenplafond óf zodra een zorgaanbieder aan ziet komen dat het zorgkostenplafond overschreden gaat worden. Indien nodig helpen wij dan om tijdig een oplossing te
vinden voor onze verzekerden.

2. Zorginkoop

Na het bereiken van het zorgkostenplafond worden ingediende facturen niet langer vergoed.
Mocht er onverhoopt boven het zorgkostenplafond uitbetaald zijn, dan zullen we dit teveel betaalde bedrag terugvorderen. Voor restitutieverzekerden geldt dat zij altijd bij de zorgaanbieder van
hun keuze terecht moeten kunnen. Indien nodig kan worden overgegaan tot passende plafondverhoging. Een passende plafondverhoging betekent in dit geval dat we het zorgkostenplafond
vermeerderen met (en voor uitsluitend) die extra kosten voor die betreffende verzekerde, zodat de
verzekerde in zorg genomen kan worden.

3. Bijlage

Zorgkostenplafond en tarieven

Visie

Zorginstituut Nederland heeft geadviseerd om het geneesmiddel Esketamine (Spravato®) te vergoeden vanuit het basispakket. Daarbij geldt wel dat de neusspray alleen in de vierde stap van het
behandelalgoritme moet worden ingezet. VGZ zal een beperkt aantal zorgaanbieders contracteren,
gebaseerd op nog op te stellen kwaliteitseisen.

Handmatig gecontracteerden
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Criteria POH GGZ
De contractering van POH GGZ loopt via de contractering huisartsenzorg. Meer informatie staat in
het inkoopbeleid Huisartsenzorg op onze website.

GGZ Ketenzorg
We stimuleerden de afgelopen jaren verschillende vormen van integrale GGZ ketenzorg. Onze visie
hierop is dat met een sterk georganiseerde eerste lijn, substitutie kan worden gerealiseerd. Cliënten kunnen zo dichter bij huis worden behandeld.

Inhoud

Wij bieden ook in 2022 de mogelijkheid om binnen de eerste lijn integrale GGZ ketenzorg te organiseren. Wel stellen wij de maximale financiële ruimte uit de beleidsregels (vooralsnog POH GGZ &
Generalistische Basis GGZ) als uitgangspunt. Uit evaluaties blijkt dat het werken in een GGZ-keten
binnen de eerste lijn inhoudelijk belangrijke voordelen oplevert, maar dat niet in alle ketens substitutie wordt gerealiseerd. Aanvullende financiering op de beleidsregel is alleen mogelijk als er vooraf substitutieafspraken gemaakt zijn met de relevante GGZ aanbieders en VGZ in de betreffende
regio. Wij monitoren de resultaten en gevolgen van deze afspraken en gaan hierover in gesprek
met zorgaanbieders.

Ketenveldnorm en beveiligde intensieve zorg
Visie

Voor de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg volgen we de landelijke
richtlijn.

Criteria monodisciplinaire GGZ (setting 1 & 2)
Voor het inkoopbeleid monodisciplinaire GGZ 2022 gaan we uit van de in de beroepsgroep ontwikkelde kwaliteitsnormen:
Voor handmatig gecontracteerde instellingen gaan we naar aanleiding van de ingevulde uitvraagmodule in VECOZO in gesprek met zorgaanbieders.

Criteria multidisciplinaire GGZ (setting 3 t/m 8)
Voor het inkoopbeleid multidisciplinaire GGZ 2022 gaan we uit van de in de beroepsgroep ontwikkelde kwaliteitsnormen:

•

1. Toelichting

•

Basis (goedgekeurd kwaliteitsstatuut)(nader uitgewerkt per 1 juli)

Criteria langdurig klinisch verblijf GGZ (LGGZ)
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3. Bijlage

Het tariefpercentage voor medisch noodzakelijk verblijf geleverd aan een client in de tweede en
derde jaar van opname (voorheen langdurige GGZ) sluit aan bij het tariefpercentage dat we met
zorgaanbieders overeenkomen over setting 5 (klinisch) geleverd in het eerste jaar van opname.
Het tarief voor verblijf in het tweede en derde jaar kan verschillen van het eerste jaar. Langdurige
klinische behandeling binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft een curatief karakter. Daarbij
moet verblijf medisch noodzakelijk zijn voor een adequate behandeling. Wanneer het verblijf niet
noodzakelijk is voor de behandeling, maar de verblijfszorg is gericht op maatschappelijke participatie en/of blijvende stabilisatie, moet de zorg voor deze cliënten bekostigd worden vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor

2. Zorginkoop

Voor handmatig gecontracteerde instellingen wordt het percentage van het VGZ tarief bepaald in
de individuele onderhandeling. De procesgang met betrekking tot digitale contractering is beschreven in hoofdstuk 2.

ggz-cliënten die blijvend intensieve zorg nodig hebben. U kunt hiervoor een indicatie aanvragen
bij het Centrum indicatiestelling Zorg. Zorgaanbieders kunnen medisch noodzakelijk verblijf geleverd aan een client in de tweede en derde jaar van opname alleen declareren als wij de verzekerde
daarvoor een machtiging hebben gegeven, voorafgaand aan het leveren van voortgezette klinische
behandeling. Wij gaan ervan uit dat de zorgaanbieder of de cliënten drie maanden voor de start
van het verblijf in het tweede en derde jaar dit machtigingsverzoek indient middels de checklist
langdurige GGZ van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Dit formulier kunt u vinden op de website
van ZN. Of onze verzekerde hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van het herstelperspectief
en de zwaarte van de benodigde zorg.
We geven de machtigingen af voor maximaal één jaar. Daarna is een nieuwe aanvraag nodig. De
aanvraag dient een zorgaanbieder namens de cliënt in via het machtigingenportaal van VECOZO.
Na 1095 dagen is er geen aanspraak meer mogelijk onder de Zvw. Meer informatie vindt u op onze
website.

Inhoud

Digitale zorg in de GGZ
Verschillende zorgaanbieders laten zien dat digitale zorg in de GGZ werkt. Behandelen met digitale
zorg vergroot voor de cliënt mogelijkheden voor eigen kracht en regie, helpt de doelmatigheid te
verbeteren en leidt tot een snellere door- en uitstroom. Daarbij blijft het mogelijk snel contact te
leggen met de behandelaar. Digitalisering kan tot slot helpen om wachttijden te reduceren.

Visie

De coronacrisis heeft laten zien dat digitale zorg een blijvende toegevoegde waarde binnen de
GGZ heeft.
Wij verwachten dat zorgaanbieders al onze verzekerden in 2022 digitale zorg aanbieden als dat
gepast is of wanneer cliënten er om vragen. Ook verwachten we dat zorgaanbieders zoveel mogelijk inzetten op digitale behandeling als vervanging voor traditionele behandeling. Zo wordt ook
daadwerkelijk meer gepaste zorg geleverd.
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3. Bijlage

Hoe gaan we dit doen?
• Huisartsen/verwijzers informeren over de mogelijkheden van digitale zorg
• Zorgaanbieders met digitale zorg krijgen de voorkeur van onze Zorgadviseurs. Zorgadviseurs
helpen onze verzekerden bij het maken van keuzes voor een passende zorgaanbieder.
• Afspraken maken met zorgaanbieders over de implementatie en opschaling van digitale zorg in
de GGZ

2. Zorginkoop

Wat levert dit op?
• Verkorten van wachttijden
• Laagdrempelig en snel contact
• Regie bij de cliënt
• Gelijke behandeleffectiviteit en klanttevredenheid
• Reductie van behandeltijd en voldoende mogelijkheid voor versnelde uitstroom
• Oplossing voor personeelstekort door effectiever benutten van behandelcapaciteit
• Schept ruimte voor plaats- en tijdonafhankelijk werken

1. Toelichting

Onder digitale behandeling verstaan we onder meer:
• Volledig online behandelen ondersteund met beeldbellen
• Gebruik van zelfhulpprogramma’s
• Inzet van e-communities passend bij de zorgvraag
• Tijd- en plaatsonafhankelijke beschikbaarheid
• Mogelijkheid tot digitale consultatie, bijvoorbeeld via e-mail, dagboekfunctie en/of app contact

Inhoud
Visie

Good Practices: praktijkvoorbeelden van zinnige zorg
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3. Bijlage

Ieder jaar halen we nieuwe initiatieven op bij zorgaanbieders en cliënten. Die werken we uit in
Good Practices en opschaalplannen. Het aantal Good Practices in de GGZ breidt zich steeds meer
uit. Op onze website staat een overzicht van verschillende Good Practices in de GGZ. Onze inkoopteams overleggen graag met zorgaanbieders over de opschaling en toepassing van deze Good
Practices.

2. Zorginkoop

Momenteel werkt VGZ met vier alliantiepartners – GGZ Noord-Holland-Noord, Yulius, GGZ
Oost-Brabant en Vincent van Gogh – aan nieuwe vormen van GGZ die bijdragen aan de transformatie van de GGZ en kostenreductie per cliënt. Samen met de alliantiepartners worden nauwere
samenwerkingen met ketenpartners, zoals gemeenten, opgezet voor domeinoverstijgende initiatieven. De alliantiepartners zijn een belangrijke bron van Good Practices. Daarnaast leren wij ook van
andere toonaangevende zorgaanbieders en kunnen ook bij hen toonaangevende Good Practices
ontstaan. VGZ verspreidt deze Good Practices samen met de behandelaren die deze al toepassen
bij andere instellingen en streeft ernaar deze bij zoveel mogelijk zorgaanbieders op te schalen.
Deze Good Practices bevestigen dat het mogelijk is om passende zorg te realiseren en tegelijkertijd de betaalbaarheid te garanderen.

1. Toelichting

Steeds meer zorgaanbieders en cliënten leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg.
‘Good Practices’ noemen wij dat. Dit zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die
het beste bij cliënten past. Deze Good Practices zijn bedacht en uitgedragen door zorgaanbieders
én helpen bij het aanpakken van personeelstekorten en oplopende maatschappelijke kosten. Good
Practices laten zien dat het mogelijk is om passende zorg te realiseren en tegelijkertijd de betaalbaarheid te garanderen.

‘Werk als Beste Zorg’
Cliënten worden bemiddeld naar betaald werk dat aansluit bij eigen wensen, mogelijkheden en
drijfveren. Werk- én zorggerelateerde activiteiten worden gezamenlijk ingezet.
Het hebben van structuur en ritme is voor iedereen belangrijk. Zeker voor mensen met een ernstig
psychiatrische aandoening. Passend werk biedt deze structuur. Helaas is het juist voor deze groep
niet eenvoudig om werk te vinden. Cliënten hebben vaak geen betaald werk en ontvangen veelal
dagbesteding of individuele begeleiding. Daarbij gaat de cliënt gebukt onder het gebrek aan deelneming in de maatschappij

Inhoud

Yulius ziet de onderlinge samenhang tussen werk en zorg en begeleidt haar cliënten naar werk. De
inzet van werk- én zorggerelateerde activiteiten heeft een positief effect op zowel de psychische
gezondheid als de maatschappelijke participatie van cliënten. Bovendien dalen behandelkosten
én de gemiddelde uitkeringskosten per cliënt. Een investering in tijd en geld van Sociale dienst
Drechtsteden, UWV en VGZ is nodig voor een succesvolle interdisciplinaire samenwerking en het
succes van dit initiatief

‘Herstelondersteunende intake’
Visie
1. Toelichting

Reguliere intakes missen aansluiting bij de herstelvisie. Vaak richten ze zich onvoldoende op de
kansen en sterktes van cliënt en diens systeem en leefwereld. De Herstelondersteunende intake
(HOI) is een vorm van een intakegesprek, ontwikkeld door GGZ Noord-Holland-Noord, waarbij
naast twee behandelaars ook een professionele ervaringsdeskundige betrokken is. Door aanwezigheid van deze disciplines, komen alle dimensies van herstel aan de orde. Het gesprek is vooral
gericht op de kracht en mogelijkheden van de cliënt en wat deze nodig heeft om aan herstel te
werken. Tijdens de HOI wordt met de cliënt besproken wat het best passende vervolg is bij de
hulpvraag en het verdere herstel. De HOI vindt plaats op een Herstelwerkplaats: een huiselijke
locatie waar mensen aan hun herstel kunnen werken. Een van de mooie resultaten van de HOI is
dat - van de aanvankelijk naar SGGZ-doorwezen cliënten - een groter deel dan bij reguliere intakes
elders passende hulp en ondersteuning vindt: zoals op de herstelwerkplaats of in de monodisciplinaire GGZ.

Een Good Practice is ...

Vernieuwend

Meetbaar bewezen

Doelmatig

Opschaalbaar

Ambassadeur
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3. Bijlage

en heeft
een

We zijn continu op zoek naar
Good Practices. Zo stimuleren we de ontwikkeling en
opschaling van deze initiatieven die leiden tot zinnige zorg.
Lees meer over de kenmerken
en criteria van een Good
Practice en dien uw idee in op
cooperatievgz.nl/zinnige-zorg.

2. Zorginkoop

Heeft u zelf een goed
idee of initiatief rond
zinnige zorg?

Zorgplicht en wachtlijsten
Wij zien de aanpak van de wachtlijsten als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Dat is ook hard nodig om de GGZ toegankelijk te houden.
We vragen van handmatig gecontracteerde instellingen transparant inzicht te geven in de wachttijden en het aantal wachtenden per diagnosegroep. In ons kernwerkgebied en zogenoemde ‘hotspot-regio’s’ maken we afspraken over de aanpak van wachtlijsten. Bijvoorbeeld voor de diagnosegroepen met de langste wachtlijsten, over wachtlijstbegeleiding, overbruggingszorg en structurele
monitoring van wachtlijstinformatie. Afspraken maken we ook over het implementeren van een
effectief werkend regionaal transfermechanisme en het omleiden van verzekerden naar toegankelijk GGZ-aanbod binnen de treeknormen (maximale inzet op digitale zorg).

Visie

De coronacrisis heeft een versnelling op het terrein van digitalisering gebracht. In het landelijke
Informatieberaad hebben brancheorganisaties, de Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie
van VWS en zorgverzekeraars gezamenlijk prioriteiten bepaald. De gezamenlijke focus is gericht
op de programma’s Registratie aan de bron, Twiin, MedMij, eOverdracht en MedicatieOverdracht.
Daar is het een belangrijke randvoorwaarde dat zorgaanbieders gebruikmaken van informatiestandaarden en generieke voorzieningen voor adressering, toestemming, identificatie, authenticatie
en autorisatie. Wij willen die ontwikkeling vasthouden en onderschrijven het belang van deze
randvoorwaarden.

Inhoud

Landelijke digitale zorginfrastructuur

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders

•
•

Controle op rechtmatigheid en doelmatigheid
Machtiging voor een klinische opname van cliënten

2. Zorginkoop

Wij hebben een cessieverbod voor niet-gecontracteerd zorgaanbod. Rechtstreeks declareren (via
VECOZO) als ongecontracteerde zorgaanbieder is alleen mogelijk wanneer een zorgaanbieder aan
de daaraan gestelde voorwaarden voldoet. Meer informatie over de voorwaarden vindt u op onze
website.

1. Toelichting

Voor de niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de GGZ gelden onder meer de volgende
voorwaarden:

3. Bijlage

Proces

zorginkoop

cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

2. 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 de contractering 2022,
plus onze contactgegevens. Ook leest u hier hoe wij omgaan met nieuwe toetreders,
diversiteit van zorgaanbieders, misbruik en oneigenlijk gebruik.

Procesverloop POH GGZ
De contractering loopt via de contractering huisartsenzorg. U vindt meer informatie in het inkoopbeleid Huisartsenzorg op onze website.

Inhoud

Procesverloop handmatig gecontracteerde instellingen GGZ
2021 Datum

Activiteit

Kanaal
Website VGZ

Uiterlijk 30 juni 2021

Openstelling uitvraagmodule

VECOZO

Uiterlijk 1 juli 2021

Update inkoopbeleid 2022 in verband met
ontwikkelingen zorgprestatiemodel

Website VGZ

Uiterlijk 31 augustus 2021

We streven er naar om uiterlijk 31 augustus a.s. een update inkoopbeleid 2022 te
publiceren in verband met ontwikkelingen
Zorgprestatiemodel

Website VGZ

Uiterlijk 30 september 2021

We streven er naar om uiterlijk 30 september a.s. het aangepaste offerteformat te
publiceren

Uiterlijk 10 november 2021

Uiterlijk 10 november zullen wij het aangepaste offerteformat communiceren.

VECOZO/
E-mail

2022

Heeft u vragen over het inkoopbeleid? In veel gevallen vindt u het antwoord op uw vraag direct op
onze website. Mocht u het antwoord daar niet vinden, bekijk dan de webpagina Service & Contact.
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3. Bijlage

Bereikbaarheid

2. Zorginkoop

Mocht – om welke reden dan ook – het inkopen van zorg naar ons oordeel tot onvoldoende gecontracteerde aanbieders leiden en/of mochten wij niet aan de zorgplicht kunnen
voldoen, dan behouden wij ons het recht voor om op een andere, door ons te bepalen wijze
zorg in te kopen.

1. Toelichting

Publicatie inkoopbeleid 2022

Visie

Uiterlijk 1 april 2021

Nieuwe toetreders
We behandelen alle zorgaanbieders gelijk. Dat wil zeggen dat we geen enkele zorgaanbieder op
voorhand uitsluiten. Wel stellen we via ons inkoopbeleid voorwaarden waaraan zorgaanbieders
moeten voldoen. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg wordt geleverd.
Voor nieuwe en al gecontracteerde zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde kwaliteitseisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. We behouden ons wel het
recht voor om een maximum te hanteren voor het aantal zorgaanbieders waarmee wij overeenkomsten sluiten als aan onze zorgplicht is voldaan.

Diversiteitsbeleid: voldoende diversiteit in het zorgaanbod
Inhoud

Om onze leden met verschillende levensovertuigingen een passend zorgaanbod te bieden, streven
we naar voldoende diversiteit in het aanbod van gecontracteerde zorgaanbieders. Dit betekent dat
onze leden een passende zorgaanbieder moeten kunnen kiezen.

Misbruik, Oneigenlijk gebruik en Gepast gebruik (MOG)

Visie

Als zorgverzekeraar hebben wij een belangrijke rol in het toezicht op Misbruik, Oneigenlijk Gebruik
en Gepast Gebruik (MOG). Naast de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, monitoren we daarom
ook de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg. We hanteren daarbij de volgende
criteria misbruik, oneigenlijk gebruik en gepast gebruik.

Misbruik (fraude & misleidende informatie)
Er is sprake van misbruik als feiten of omstandigheden door de zorgaanbieder worden verzwegen,
een verkeerde of onvolledige voorstelling van zaken wordt gegeven, valse opgave wordt verstrekt
over de zorg of de in rekening te brengen tarieven, dan wel het meewerken hieraan.

2. Zorginkoop

Onder misleidende informatie verstaan we: onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdige informatie die
ertoe leidt dat een verzekerde een beslissing zou kunnen nemen die hij anders niet zou hebben
genomen, betreffende de keuze van een zorgaanbieder of tijdens de behandeling. De verzekerde
kan door dit besluit, financieel of anderszins, schade lijden.

1. Toelichting

We spreken van fraude bij de situatie waarin de zorgaanbieder bewust valsheid in geschrifte,
bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen ten nadele
van de bij de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst van zorgverzekering betrokken
personen en organisaties met het doel een prestatie, vergoeding, betaling of ander voordeel te
krijgen waarop de verzekerde dan wel de zorgaanbieder geen recht heeft of recht kan hebben. VGZ
screent bestaande en nieuwe zorgaanbieders. In het kader van fraude kijken wij nadrukkelijk ook
naar lopende en afgeronde fraudeonderzoeken en het externe verwijzingsregister.

Oneigenlijk gebruik

Gepast gebruik
Gepast gebruik is zorg die op het moment van gebruik door onze verzekerde, noodzakelijk, effectief en doelmatig is.
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3. Bijlage

Van oneigenlijk gebruik is sprake als er geldende regels worden gevolgd, maar het effect naar ons
oordeel ongewenst is en in strijd met de geest van de regels. Als we oneigenlijk gebruik signaleren
en we geen maatregelen kunnen nemen om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan, melden we dit
bij de NZa, IGJ en/of het ministerie van VWS.

Wel of geen overeenkomst?

Afhankelijk van de uitkomsten van het inkooptraject, bieden wij zorgaanbieders wel of geen overeenkomst aan. De voorwaarden die aan de zorg of de vergoeding ervan gesteld worden, kunnen
verschillen per polis.

Heeft een zorgaanbieder een overeenkomst met VGZ?

•
•

De zorgaanbieder ontvangt vergoedingen voor geleverde zorg conform overeenkomst
De zorgaanbieder wordt als ‘gecontracteerde zorgaanbieder’ vindbaar in onze Zorgzoekers

Onze verzekerden kunnen via de Zorgzoekers op de websites van onze merken zien met welke
zorgaanbieders wij een overeenkomst hebben. Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk één van onze zorgzoekers, bijvoorbeeld vgz.nl/zorg-regelen/zorgzoeker.

Dan kunnen er lagere vergoedingen gelden. Deze staan in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet
gecontracteerde zorgaanbieders’ op cooperatievgz.nl/zorgaanbieders.

Inhoud

Heeft een zorgaanbieder geen overeenkomst met VGZ?

Tussentijdse aanpassingen van het inkoopbeleid en de
inkoopprocedure
Visie

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorginkoopbeleid en zorginkoopprocedure tussentijds
aan te passen indien omstandigheden (waaronder, maar niet uitsluitend, wijzigingen in wet- en/of
regelgeving) daar naar het oordeel van VGZ aanleiding toe geven. Als we wijzigingen doorvoeren ,
dan informeren we u hierover op onze website cooperatievgz.nl/zorgaanbieders.
In situaties waarin dit inkoopbeleid onverhoopt niet voorziet, handelt VGZ naar bevind van zaken.
Als dit leidt tot een wijziging zoals hiervoor bedoeld, handelt VGZ zoals hierboven vermeld.

1. Toelichting
2. Zorginkoop
3. Bijlage

Geen aanbesteding
VGZ is geen aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet of de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Aanbestedingswet of de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn uitdrukkelijk
niet van toepassing op de zorginkoop door VGZ. De relatie tussen zorgaanbieders en VGZ wordt
uitsluitend beheerst door de precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid, waarbij die
precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid niet wordt ingevuld door de aanbestedingsregels en de aanbestedingsbeginselen.

Algemene Voorwaarden Zorginkoop
Inhoud

Voor alle zorgaanbieders met wie wij een overeenkomst sluiten, met uitzondering van aanbieders
MSZ en GGZ, gelden de Algemene Voorwaarden Zorginkoop. U vindt deze Algemene Voorwaarden
Zorginkoop op cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/algemene-informatie.

Visie
1. Toelichting
2. Zorginkoop
3. Bijlage
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Bijlage

cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

3. Bijlage
Wijzigingen inkoopbeleid 2022 t.o.v. inkoopbeleid 2021
Onderwerp

Wijziging
We gaan inkopen via de 9 settings van het ZPM. Onder setting
verstaan we de inbedding van vormen van zorg die van elkaar
te onderscheiden zijn door benodigde infrastructuur, inzet van
verschillende disciplines of inzet van methodieken. Per groep
van aanbieders maken we hier per 2022 afspraken over. We
maken hiervoor gebruik van een simulering van de zorgvraag in
de huidige bekostiging ten opzichte van de nieuwe bekostiging.

Spravato ©

VGZ zal een beperkt aantal zorgaanbieders contracteren voor
het gebruik van dit geneesmiddel, gebaseerd op nog op te stellen kwaliteitseisen.

Inhoud

Zorgprestatiemodel

Visie
1. Toelichting
2. Zorginkoop
3. Bijlage
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

15 juni 2021

Doorbetaling van declaraties na bereiken
zorgkostenplafond 2022
In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Zorgkostenplafond en tarieven’
vermeld dat wij na het bereiken van het zorgkostenplafond de ingediende facturen
niet langer vergoeden. Deze werkwijze is per vergissing opgenomen in het inkoopbeleid Curatieve GGZ 2022 Handmatig. Dit betekent dat wij declaraties boven het zorgkostenplafond in 2022 gewoon vergoeden en dat we de bedragen van deze declaraties, die boven het zorgkostenplafond zijn uitbetaald, later terugvorderen.

Indien u in 2022 uw zorgkostenplafond bereikt en blijft behandelen, worden deze behandelingen
gewoon door ons vergoed. Dit betekent wel dat u het teveel uitbetaalde bedrag van deze declaraties later aan ons dient terug te betalen. Om dit te voorkomen, adviseren wij zorgaanbieders om de
verhouding tussen de kosten van de geleverde zorg en het vooraf overeengekomen zorgkostenplafond continu te monitoren.

Inhoud

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Veelgestelde vragen en antwoorden over het zorgkostenplafond
Visie

Meer informatie over het zorgkostenplafond is te vinden op de webpagina ‘Zorgkostenplafond’.

1. Toelichting
2. Zorginkoop
3. Bijlage
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

01 juli 2021

Uitstel update inkoopbeleid 2022 in
verband met ontwikkelingen
zorgprestatiemodel (ZPM)
In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Proces zorginkoop’ vermeld
dat wij uiterlijk 1 juli a.s. een update zouden geven over de impact die het ZPM heeft
op ons inkoopbeleid. Deze update wordt uitgesteld. De landelijke ontwikkelingen voor
implementatie van het ZPM zijn namelijk vertraagd op onderdelen die wezenlijk zijn
voor het bepalen van implicaties.

Zodra op landelijk niveau meer duidelijkheid is over relevante informatie (bijvoorbeeld over de
simulaties en de vaststelling van de NZa-tarieven), kunnen wij definitief invulling geven aan ons
inkoopbeleid.

Inhoud

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Ons streven is om medio augustus een zo compleet mogelijke update te geven over de impact die
het ZPM heeft op het inkoopbeleid voor 2022 en wat dit betekent voor zorgaanbieders.

Wij begrijpen dat de komst van het ZPM mogelijk onzekerheden met zich meebrengt. Om de
benodigde voorbereidingen voor de komst van het ZPM te treffen, hebben we – op basis van de
beschikbare informatie tot dusver – veelgestelde vragen en antwoorden opgesteld. Deze zijn te
vinden op onze website.

Wijziging inkoopbeleid 2022
Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid voor 2022 en is te vinden in het hoofdstuk
‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’.

1. Toelichting

Naast deze veelgestelde vragen en antwoorden is algemene en actuele informatie altijd te raadplegen op zorgprestatiemodel.nl.

Visie

Veelgestelde vragen en antwoorden over het ZPM

2. Zorginkoop
3. Bijlage
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

06 augustus 2021

Aanvullend inkoopbeleid in verband met
invoering Zorgprestatiemodel

In dit hoofdstuk wordt per onderwerp aangegeven hoe het ZPM van invloed is op de
afspraken die we met zorgaanbieders maken om de zorg op een goede manier te
organiseren en de kwaliteit van zorg te waarborgen.

Inhoud

In 2022 wordt het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Dit is een nieuwe bekostigingssystematiek voor de geestelijke gezondheidszorg met eenvoudige regels en
duidelijke nota’s. De ontwikkeling en implementatie van het ZPM kunnen, zoals bij
publicatie van ons inkoopbeleid vermeld op pagina 6, aanleiding zijn om ons inkoopbeleid aan te passen of aanvullend beleid te publiceren. Inmiddels zijn er op landelijk niveau concrete afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de simulaties en zijn de
NZa-tarieven vastgesteld. Deze landelijke ontwikkelingen en afspraken vormen de
aanleiding voor dit aanvullende beleid.

Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg
Visie

Wij kopen zorg in conform de vigerende NZa-beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke
gezondheidszorg en forensische zorg (BR/REG-22137a). Om te bepalen welke zorg wij in welke
setting inkopen, maken wij gebruik van de factsheet ‘Setting’ zoals gepubliceerd op zorgprestatiemodel.nl

Zorgvraagtypering

Simulatie en contractering

Transitieprestatie
De financiële verschuivingen ten gevolge van het ZPM vragen om een gecontroleerde en verantwoorde transitie, zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Om dit proces te ondersteunen heeft de NZa een transitieprestatie opgenomen in de regelgeving. De transitieprestatie kan
gebruikt worden om effecten (zowel negatief als positief) van het ZPM op te vangen. Deze transitieprestatie kunnen wij toepassen wanneer de tariefruimte naar het oordeel van VGZ niet toereikend is om afspraken concreet tot uitvoering te brengen.

In de nieuwe bekostiging kunnen zorgaanbieders na iedere behandeling declareren. Hierdoor vervalt de noodzaak vooruit te financieren en vermindert de onderhanden werk positie van zorgaanbieders aanzienlijk. Na invoering van het ZPM verstrekken wij zodoende geen financiering meer
voor onderhanden werk. Zorgaanbieders die in 2021 nog wel gebruik maken van een FOHW-rege-
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3. Bijlage

Terugvorderen Financiering onderhanden werk (FOHW)

2. Zorginkoop

De uitkomsten van de simulatie met de effecten van de invoering van het ZPM zijn een belangrijk vertrekpunt de contractering voor 2022. Een ander uitgangspunt is dat we gezamenlijk een
beweging in gang zetten waarbij de gewenste effecten van het ZPM centraal staan. Dit betekent
ook dat op het niveau van individuele zorgaanbieders de overgang niet altijd budgetneutraal kan
plaatsvinden.

1. Toelichting

Zorgvraagtypering is een belangrijk onderdeel van het ZPM. Het zorgvraagtype maakt de zwaarte
van de zorg die nodig is nog duidelijker. Met zorgvraagtypering kan straks makkelijker worden
besproken wat gepaste en doelmatige zorg is. Wij verwachten dat zorgaanbieders de zorgvraagtypering hanteren conform landelijk overeengekomen afspraken en overgangstermijnen.

ling dienen het bedrag dat hieruit voortvloeit terug te betalen. Begin januari 2022 ontvangen desbetreffende zorgaanbieders hierover een brief met uitleg en een verzoek tot terugbetaling. Indien
de terugbetaling niet (geheel) voldaan is voor 28 februari 2022, verrekenen wij het openstaande
bedrag met alle binnenkomende declaraties. Indien de continuïteit van de zorgaanbieder in het
geding komt, kunnen er altijd separate afspraken gemaakt worden en zoeken we samen naar een
oplossing.

Zorglabel Digitale zorg
Zoals vermeld in de hoofdpunten van ons inkoopbeleid voor 2022 verwachten we dat zorgaanbieders onze leden digitale zorg aanbieden wanneer dit gepast is of wanneer onze leden er om
vragen. Daarom maken wij graag samen met zorgaanbieders concrete afspraken over het zorglabel Digitale zorg: door inzet van dit zorglabel kunnen we samen de gemaakte afspraken rondom
Digitale zorg volgen.

Voor vrijgevestigden en groepspraktijken kopen wij uitsluitend zorg in in setting 1, conform het
Kwaliteitsstatuut sectie II.

Inhoud

Vrijgevestigden & groepspraktijken

Substitutie setting 2 & 3

Keurmerk stichting KiBG

Visie

Samen met zorgaanbieders streven we naar het doelbewust en doelgericht inzetten van beschikbare zorg. Substitutie van zorg is een belangrijk middel om dit te realiseren. De afgelopen jaren
hebben we veel aandacht besteed aan substitutie naar de generalistische basis GGZ. Ook in
2022 blijven we substitutie stimuleren en maken we afspraken om meer zorg monodisciplinair te
behandelen.

Bij de zorginkoop voor 2022 hanteren wij voor kortdurend generalistisch behandelen het Keurmerk
Basis GGZ (Keurmerk Basis GGZ | KiBG).

Mono- en multidisciplinair behandelen
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3. Bijlage

Voor outreachende zorg (setting 4) gaan wij uit van de landelijke criteria met de volgende aanvullende criteria:
• Flexible Assertive Community Treatment (FACT) kan alleen worden ingezet voor de chronisch
crisisgevoelige groep patiënten.
• Intensive Home Treatment (IHT) kan worden ingezet voor de niet-chronische groep waarbij een
episode maximaal 6 weken mag duren.
• Vroege Interventie Psychose (VIP) teams in de eerste vijf jaar van een beginnende psychose
• Wij contracteren alleen teams die voldoen aan de leveringsvoorwaarden zoals beschreven in de
FACTsheet settingen en methodisch werken via de FACT, IHT of VIP kunnen outreachende zorg
declareren

2. Zorginkoop

Outreachende zorg

1. Toelichting

De gekozen setting moet passend zijn bij de zorgvraag van de patiënt. Dit betekent dat wij uitgaan
van monodisciplinaire zorg, tenzij de zorgvraag van de patiënt om een multidisciplinaire aanpak
vraagt. Wij herkennen ons in de door de NZa opgestelde normen over het snijvlak tussen monodisciplinair behandelen in setting 2 en multidisciplinair behandelen in setting 3. Zodoende kopen we
alleen multidisciplinaire zorg in setting 3 in als die zorg ook daadwerkelijk als multidisciplinair is
aangemerkt conform de NZa-regelgeving 2022 en de landelijke NZa-regels voor het toewijzen van
settingen.

Hoogspecialistische GGZ
Bij de inkoop van hoogspecialistische GGZ gaan wij uit van de landelijke handreiking hoog specialistische zorg. Alleen zorgaanbieders die vermeld staan op de vigerende landelijk vastgestelde
limitatieve lijst hoogspecialistisch aanbod kunnen voor contractering van hoogspecialistische zorg
in aanmerking komen. Zonder overeenkomst kan er geen hoogspecialistische zorg geleverd en
gedeclareerd worden.

GGZ langer dan 365 dagen

Inhoud

Wij vinden het belangrijk dat onze leden, die langdurig zorg nodig hebben, de juiste zorg ontvangen
en met een passende financiering. Daarom beoordelen wij de GGZ die langer dan 365 dagen duurt
door middel van een machtigingsaanvraag. Met dit machtigingsproces beschermen we onze leden
tegen onverwachte zorgkosten, geven we vooraf duidelijkheid over (de hoogte van) de vergoeding,
zorgen we voor gepast gebruik en waar mogelijk realiseren we een passende doorstroom naar
de Wet langdurige zorg. Vergoedingen naar aanleiding van zorg in setting 5, voor leden die langer
dan 365 dagen zorg nodig hebben, honoreren wij op hetzelfde niveau zoals voorheen in de LGGZ
gebruikelijk was.

Visie
1. Toelichting
2. Zorginkoop
3. Bijlage
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

24 september 2021

Uitstel publicatie aangepast offerteformat
in de onderhandelmodule van VECOZO
In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Proces zorginkoop’ vermeld
dat wij uiterlijk 30 september 2021 een aangepast offerteformat zouden publiceren
in de onderhandelmodule van VECOZO. Vanwege technische redenen kan VECOZO
de onderhandelmodule helaas niet tijdig opleveren. Hierdoor wordt het offerteformat
uiterlijk 10 november 2021 gepubliceerd in VECOZO dan wel via e-mail gedeeld.

Het aangepaste offerteformat ziet uitsluitend op de administratieve vastlegging van productieafspraken. Dit heeft verder dus geen gevolgen voor zorgaanbieders en het reguliere inkoopproces
voor 2022.

Inhoud

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Wijziging inkoopbeleid 2022

Visie

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Curatieve GGZ voor 2022 (handmatige contractering – omzet > €3 miljoen) en is te vinden in het hoofdstuk ‘Wijzigingen/aanvullingen op het
inkoopbeleid’.

1. Toelichting
2. Zorginkoop
3. Bijlage
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cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

