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Zinnige zorg: 
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen

1 Inkoopbeleid 2019
De zorg verandert voortdurend. Er komen 
continu nieuwe medicijnen en behandel-
wijzen, 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 cliënt tegen 
lagere kosten – mede dankzij en altijd samen 
met zorgaanbieders.

Het duurzaam betaalbaar en toegankelijk hou-
den van de zorg is een enorme maatschappe-
lijke uitdaging. Daaraan een bijdrage te leveren, 
is onze voornaamste opdracht. Dat kunnen 
we niet alleen. Samenwerking met cliënten en 
zorgaanbieders is daarvoor een noodzakelijke 
voorwaarde. Wij geloven dat onze focus op 
betaalbaarheid niet ten koste hoeft te gaan van 
de kwaliteit van zorg. Het tegendeel is waar: 
kwaliteit en kostenbeheersing kunnen elkaar ver-
sterken 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 faci-
literen 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, 
belangenorganisaties, cliënten en andere verze-
kerden. Door zo de kosten in de hand te houden, 
hoeven premies en eigen risico minder te stij-
gen. Zo leveren we een bijdrage aan de solidari-
teit. 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 be- 
handelingen verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit 
van zorg voor cliënten verbeteren. Daar leren we  
graag van. Hebt u in uw organisatie mooie voor- 
beelden van zo’n good practice voor cliënten?  
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 Practi-
ces zien die leiden tot betere zorg tegen lagere 
kosten. Daarbij gaan ze ook met u in gesprek 
over uw prestaties in relatie tot die van andere 
zorgaanbieders. Zo kunnen we van elkaar leren 
en samen werken aan betere zorg.
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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 cliënt. Wanneer er voldoende tijd en aan-
dacht is, kunnen we cliënten actief betrekken 
bij de diagnose en behandeling en kiezen zij 
bewust voor zorg die past bij de wijze waarop 
zij hun leven willen invullen. Door zorgvuldige 
diagnostiek krijgen cliënten de zorg die bij hen 
past. Omdat het belangrijk is dat mensen beter 
en langer zelfstandig (thuis) kunnen leven, is 
versterking 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 cliënten aan goede en 
betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Samen 
de zorg verbeteren kan alleen vanuit de bereid-
heid 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 gezondheids-
zorg. 
 

Onze visie op de GGZ 

In de toekomst is de GGZ anders georganiseerd. 
Dan ontvangen cliënten zinnige zorg door een 
focus op positieve gezondheid en matched care, 
in combinatie met behandeling op de juiste 
plaats in de keten. Deze GGZ is doelmatiger van 
aard als gevolg van een focus op noodzakelijke 
zorg, zelfmanagement en verlaging van de reci-
divekosten. Dat is zichtbaar in een daling van 
de zorgkosten en minder behandeldruk voor de 
cliënt.
 
Kernbegrippen van zinnige zorg zijn:
•  zo dichtbij en ambulant mogelijk;
•  een integraal aanbod met een focus op posi-

tieve gezondheid;
• samen met relevante stakeholders;
• georganiseerd rondom de cliënt
•  een positieve bijdrage aan de betaalbaarheid 

van de GGZ op lange termijn.
 
Om deze doelen te bereiken is een andere  
organisatie van de GGZ noodzakelijk. Als VGZ  
vervullen we hierin niet de rol van zorgorganisa-
tor, maar faciliteren we wel de ontwikkelingen in 
het veld en de totstandkoming van de  

benodigde samenwerking. Om dit te bereiken 
begonnen we de afgelopen jaren drie GGZ- 
allianties: Yulius, GGZ Oost-Brabant en Vincent 
van Gogh (zie ook hoofdstuk 2). Andere midde-
len die we daarvoor inzetten zijn onder meer het 
stimuleren van het implementeren van verbeter-
initiatieven, good practices, eventueel het  
afsluiten van meerjarenafspraken en het opstel-
len van regioplannen.
 
Bovendien hebben we twee speerpunten 
benoemd in de vorm van de aanpak van wacht-
lijsten die voor bepaalde cliëntcategorieën 
gelden, plus het versterken van het proces van  
ambulantisering. We gaan ervan uit dat elke  
zorgaanbieder de wachttijden inzichtelijk maakt 
zoals door de NZa gevraagd. Op basis daarvan 
vragen we waar nodig  om een gefaseerd ver-
beterplan voor het oplossen van  (landelijke) 
knelpunten. Wat betreft het versterken van de 
ambulante zorgvormen en herstel in de wijk, 
inventariseren wij de huidige stand van zaken, 
plus de stappen die we samen met aanbieders 
en wellicht andere stakeholders kunnen zet-
ten ter verbetering. We starten daarbij in onze 
marktleidersgebieden. De beide speerpunten 
verschillen per regio en zijn onderdeel van onze 
regionale plannen.  

Overigens zien we een groep klanten die over 
meerdere jaren een hoge behandelintensiteit 
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vraagt en daarmee hogere kosten veroorzaakt. 
Daarom leggen we in 2019 extra focus op de 
afspraken die we met betrekking tot deze groep 
mensen maken. Doel hiervan is om met de GGZ 
instellingen te komen tot interventies die onze 
verzekerden waar mogelijk sneller verder hel-
pen, gericht op de herstelgedachte. 

In hoofdstuk 2 worden de criteria uitgediept die 
VGZ hanteert bij de zorginkoop die bijdragen 
aan het realiseren van zinnige zorg.

De cliënt centraal
Als cliënten zelf actief participeren in de behan-
deling en hun  leerervaringen inzetten, heeft 
dit een positief effect op de behandeling. Wij 
baseren ons daarom ook op de inzet van posi-
tieve gezondheid, samen beslissen in de zorg en 
inzet van ervaringsdeskundigen. Wij zijn ervan 
overtuigd dat deze wijze van denken en hande-
len de kwaliteit van zorg voor cliënten verbetert. 
Bovendien biedt dit mogelijkheden om de GGZ 
op een duurzame manier te organiseren. De 
klantvraag is immers breder dan de behandeling 
en omvat het gehele spectrum van maatschap-
pelijk herstel, het bevorderen van zelfredzaam-
heid en het behoud of herstel van eigen regie. 
We gaan ervan uit dat de zorg wordt georgani-
seerd op basis van de zorgvraag, zorgvuldige 
triage en matched care. Zie figuur 1 voor de  
grafische weergave van die keten.

Doelmatigheid en eigen verantwoordelijkheid
Wij vinden het belangrijk dat de effectiviteit  
van zorg inzichtelijk is. Ten aanzien van Routine 
Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM), 
Consumer Quality Index (CQi) en zorgpaden, 
voeren we hetzelfde beleid als in de afgelopen 
jaren. We gaan graag met u in gesprek over de 
ROM-uitkomsten en CQi-resultaten  
om te bepalen waar we de gezamenlijke de 
focus leggen en welke doelen we nastreven  
in de komende periode. Samen kijken we naar 

kansen en mogelijkheden om de zorg verder  
te verbeteren, gericht op betaalbaarheid en 
doelmatigheid. We zien hierbij ROM en uw  
eigen metingen vooral als een middel om de 
ontwikkeling binnen uw instelling goed te  
kunnen volgen en te bespreken en om gezamen-
lijk doelen vast te stellen. Daarnaast hechten 
we waarde aan verlichting van de administra-
tieve lasten. Daarom hanteren we een beperkte 
 vragenlijst in de inkoopprocedure.

Figuur 1 ggz keten visueel gemaakt
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Zorg conform stand van de wetenschap en 
praktijk
De zorg die wij contracteren moet voldoen aan 
de eisen die de wet- en regelgeving aan de uit-
oefening stelt. Zorg die niet conform de stand 
van de wetenschap en praktijk is, vergoeden wij 
niet en mag niet bij ons worden gedeclareerd. 
Het gaat daarbij om zorg waarvoor (nog) onvol-
doende wetenschappelijk bewijs is dat deze 
effectief en veilig is. De wijze waarop Zorginsti-
tuut Nederland (ZiNL) dit beoordeelt, is te vinden  
in het ZiNL-rapport ‘Beoordeling stand van de 
wetenschap en praktijk’, waarvan in januari 2016 
een geactualiseerde versie is gepubliceerd (zie 
www.zorginstituutnederland.nl). Een actueel 
overzicht van de standpunten en adviezen van 
ZiNL is te vinden op www.zorginstituutneder-
land.nl/publicaties. De meest actuele lijst van 
therapieën in de GGZ die VGZ expliciet uitsluit, 
vindt u op https://www.cooperatievgz.nl/ 
zorgaanbieders/zorgsoorten/geestelijke- 
gezondheidszorg/Specialistische GGZ-GGZ/
inkoopbeleid. 
 

Onze visie op POH GGZ

De cliënt komt bij de huisarts met een GGZ- 
gerelateerd probleem. Door een goede triage  
in de huisartsenomgeving - bij voorkeur gebruik 
makend van een digitaal beslissingsonder-

steunend instrument - ontstaat daar een 
gerichte oplossing; zelfzorg (al dan niet begeleid 
door de POH zelf), begeleiding door de POH of 
huisarts of doorgeleiding naar de generalistische 
basis GGZ of naar de Specialistische GGZ. Voor 
de POH GGZ passen we gedoseerd een ruimere 
inzet dan twaalf uur per normpraktijk toe. Dit 
financieren we als er sprake is van aantoonbare 
substitutie in een integraal georganiseerde 
keten die leidt tot zinnige zorg.

Onze visie op generalistische 
basis GGZ

Samenwerking in de gehele keten is essentieel. 
Alleen door goede samenwerking krijgt de cliënt 
de juiste zorg op de juiste plaats en het juiste 
moment.
Van belang is dat:
•  doelen samen met de cliënt vertaald worden 

naar een individueel behandelplan;
•  de behandeling gericht is op herstel (posi-

tieve gezondheid);
•  voor cliënten met een langdurige zorgvraag 

de zorg in samenhang wordt georganiseerd, 
passend bij herstel. Samenhang komt tot  
uitdrukking in wijkgericht werken waarbij 
over de grens van het zorgdomein wordt 
gekeken;

•  zelfzorg/zelfmanagement wordt bevorderd;

•  blended care wordt geboden door de inzet 
van digitale zorg.

 

Onze visie op specialistische GGZ 

Bij VGZ willen we de specialistische GGZ voor 
onze klanten doelmatig en dichtbij organiseren, 
met een focus op zinnige zorg. Uitgangpunt is 
een zorgaanbod dat zo integraal en ambulant 
mogelijk is. We maken dan ook afspraken met u 
over: 

•  samen met de cliënt opstellen van de behan-
deling en wijze waarop u de cliënt onder-
steunt bij het maken van behandelkeuzes 
(shared decision making);

•  zo min mogelijk onnodig klinisch behandelen 
(herstellen doe je thuis); altijd gecombineerd 
met de doorontwikkeling van ambulante 
zorgvormen en aansluiting bij zorg in de wijk; 

•  doorontwikkeling en uitbreiding van inzet 
van blended care.

 
Voor de Psychiatrische Afdeling Algemeen 
Ziekenhuis/Psychiatrische UniversiteitsKliniek 
(PAAZ/PUK) zetten we het beleid van 2018 voort. 
De ziekenhuispsychiatrie richt zich op cliënten 
bij wie sprake is van een psychiatrisch ziekte-
beeld in combinatie met een somatische com-
ponent. Wij zijn van mening dat er bij minimaal 
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50% van de cliëntenpopulatie van een PAAZ 
en een PUK sprake moet zijn van somatische 
co-morbide problematiek. 

Onze visie op langdurige GGZ   

We kopen langdurige GGZ in voor onze klanten 
en maken afspraken over zorgzwaartepakketten 
indicatie B (ZZP B). Toegang tot en gebruik van 
de langdurige GGZ is alleen mogelijk als wij u 
hiervoor een machtiging geven. De beoordeling 
van de aanvraag gebeurt op basis van landelijk 
opgestelde criteria die zijn opgenomen in de 
checklist Langdurige GGZ van Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN). Wij continueren het gebruik van 
die checklist. Wij gaan ervan uit dat u bij langere 
klinische behandeltrajecten zorgvuldig het her-
stelperspectief afweegt. Deze inschatting vindt 
uiterlijk plaats in de tweede helft van het eerste 
jaar van de behandeling. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar onze website.
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Criteria van  
de POH GGZ,  
GBGGZ, SGGZ  
en LGGZ

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 de 
GGZ in 2019.
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Uitsluitingscriteria
Wij sluiten geen overeenkomst voor de specia-
listische GGZ en/of generalistische basis GGZ in 
2019 met de volgende aanbieders:
•  zorgaanbieders die de aangeboden overeen-

komst en/of de Algemene Voorwaarden  
Zorginkoop VGZ 2019 niet accepteren;

•  zorgaanbieders die geen (goedgekeurd) 
Kwaliteitsstatuut hebben gedeponeerd bij 
een door het ministerie van VWS daartoe 
bevoegd verklaarde instantie;

•  zorgaanbieders die niet aantoonbaar werken 
volgens het model Kwaliteitsstatuut;

•  zorgaanbieders die niet werken volgens de 
multidisciplinaire richtlijnen;

•  zorgaanbieders die niet voldoen aan de nor-
men van de beroepsgroep voor verslavings-
zorg, dementie en eetstoornissen voor de 
behandeling van verslavingszorg, dementie 
en eetstoornissen;

•  zorgaanbieders waarvan de behandelaren de  
Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn; 

•  zorgaanbieders die behandelplannen niet 
(ook) in de Nederlandse taal opstellen;

•  zorgaanbieders op wie straf- en/of tucht-
rechtelijke maatregelen van toepassing zijn;

•  zorgaanbieders die niet aan hun verplich-
tingen hebben voldaan ten aanzien van de 
betaling van de sociale zekerheidsbijdragen 
en/of belastingen overeenkomstig de wette-
lijke bepalingen van Nederland of het land 
waarin zij gevestigd zijn; 

•  zorgaanbieders die zich in ernstige mate 
schuldig hebben gemaakt aan onjuiste en/of 
onvolledige verklaringen bij het verstrekken 
van inlichtingen aan VGZ voor de vragenlijst 
(nieuwe) zorgaanbieders/instellingen.

 
Zorgkostenplafond en tarieven
VGZ hanteert  in 2019, net als in 2018, een eigen 
lijst met VGZ-tarieven voor de specialistische 
GGZ.  De VGZ-tarievenlijst wordt uiterlijk op 1 
augustus 2018 gepubliceerd. Voor de GBGGZ en 
LGGZ worden de productieafspraken gemaakt 
op basis van een percentage van de vigerende 
maximum Nza-tarieven.

Ook in 2019 hanteren we een zorgkostenpla-
fond voor gecontracteerde zorgaanbieders. Er 
is geen sprake van een gegarandeerd minimum. 
Wij verwachten dat u een gelijkmatige spreiding 
van de zorg levert over de betreffende periode 
binnen dit zorgkostenplafond. Verder vragen we 
u om ons te informeren bij het bereiken van 70% 
van het zorgkostenplafond. Indien nodig helpen 
wij dan tijdig een oplossing te zoeken voor onze 
verzekerden.
 
Afrekening
Betalingen boven het zorgkostenplafond of beta-
lingen die in strijd zijn met de overeenkomst, zijn 
onverschuldigde betalingen en worden terugge-
vorderd. Het deel boven het zorgkostenplafond 

of de overeenkomst, rekenen wij tussentijds af 
of na afsluiting van het DBC-jaar. Hierbij toetsen 
we de volgende drie punten:
•  het zorgkostenplafond SGGZ, zowel ambu-

lant als klinisch, en Basis GGZ;
•  de gemiddelde prijs van een ligdag (inclusief 

NHC);
•  gemiddelde prijs per unieke zorgconsume-

rende verzekerde. 
Verschillende aanbieders laten hun laboratorium-
diagnostiek uitvoeren door externe laboratoria. 
Vanaf 2019 kunnen de declaraties van deze 
laboratoria rechtstreeks door de laboratoria zelf 
worden ingediend. Het is dan als GGZ-aanbieder 
niet meer mogelijk om dit zelf te declareren. 

Bijstelling afspraak

Het is mogelijk dat we de afspraak bijstellen. Dat 
gebeurt in de volgende gevallen:
•  als we zijn overeengekomen dat we rekening 

houden met aantoonbare verschuivingen in 
de markt en/of de vraag;

•  als de realisatie meer dan 10% achterblijft bij 
het overeengekomen zorgkostenplafond; 

•  als materiële controles daar aanleiding toe 
geven. 
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Criteria POH GGZ
Voor de reguliere contractering van de POH 
GGZ volgen we ook voor 2019 het functie- en 
competentieprofiel POH-GGZ 2014 dat ontwik-
keld is door de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap 
(NHG), PsyHAG en InEen.

Met rechtspersonen en zorggroepen maken we 
nadere afspraken over:
•  het aanbieden van POH GGZ en generalisti-

sche basis GGZ via integrale ketenzorg;
•  goede triage en gebruik van beslissingson-

dersteunende instrumenten (waardoor mat-
ched care geborgd is);

• toepassing van e-health;
• gebruik van consultatie;
• aansluiting bij het sociale domein.
 

Criteria generalistische basis GGZ

Voor het inkoopbeleid generalistische basis GGZ 
2019 gaan we uit van de in het veld ontwikkelde 
kwaliteitsnormen. Voor handmatig gecontrac-
teerde instellingen gaan we naar aanleiding van 
de ingevulde uitvraagmodule Vecozo in gesprek, 
waarbij het Keurmerk Basis GGZ het belangrijk-
ste criterium is. 
Voor digitaal gecontracteerden maken we 
onderscheid naar vrijgevestigden en groeps-

praktijken aan de ene kant en instellingen aan de 
andere kant. Voor de instellingen geldt – net als 
bij de handmatig gecontracteerde instellingen 
– dat het Keurmerk Basis GGZ het belangrijkste 
criterium is. Voor vrijgevestigden en groepsprak-
tijken zijn de volgende criteria van toepassing: 

Criteria
Kwaliteitsstatuut
LVVP-/NIP-visitatie
Keurmerk Basis GGZ
LVVP-/NIP-visitatie én Keurmerk Basis GGZ

Voor de digitale contractering werkt VGZ met de 
contracteringstool van Vecozo. Op basis van de 
in Vecozo ter beschikking gestelde vragenlijst 
stellen we per zorgaanbieder het niveau en het 
tarief vast. Voor digitaal gecontracteerde aan-
bieders hanteren we net als voorgaande jaren de 
NZa-tarieven als uitgangspunt. Wij communice-
ren de overige criteria en de wijze van uitvraag 
voor bovengenoemde regels op 1 augustus 2018 
op onze website.

Kwaliteitsstatuut
Onder dit criterium verstaan we de landelijke 
normen zoals beschreven in het model Kwali-
teitsstatuut (zoals aangeboden aan de minister 
van VWS).  

LVVP/NIP-visitatie
Dit criterium is van toepassing wanneer u in het 
bezit bent van een geldig visitatie-certificaat van 
de Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde 
Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) of 
van het Nederlands Instituut van Psychologen 
(NIP).

Keurmerk Basis GGZ
Het Keurmerk Basis GGZ is ontwikkeld in samen-
spraak met belanghebbenden in de GGZ. Daar-
bij toetst een externe partij normen rondom 
het concretiseren van cliëntgerichtheid in de 
behandeling, samenwerken, de implementatie 
van innovaties en continue verbetering en trans-
parantie over de werkwijze en ervaringen van 
cliënten. Op deze manier ondersteunen we aan-
bieders die expliciet en toetsbaar werken aan 
continue verbetering van kwaliteit en die actief 
sturen op het gebruik van e-health.

Evaluatie keten-GGZ
Bij zeven zorggroepen is een integrale GGZ-ke-
ten geïmplementeerd. In 2017 vond een eerste 
evaluatie plaats. De eerste resultaten laten zich 
nog moeilijk duiden, onder meer doordat de 
doorlooptijd bij diverse aanbieders te kort is 
geweest. Medio 2018 ronden wij de evaluatie 
van deze pilots af en op basis van de uitkom-
sten besluiten wij tot een vervolg. Vanuit VGZ 
wordt in afwachting van de resultaten geen 
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actief beleid gevoerd voor realisatie van een S2 
GGZ-keten. Met zorggroepen bij wie de innova-
tiebeleidsregel afloopt, maken we afspraken bin-
nen de reguliere financiering. 
 

Criteria specialistische GGZ 

Voor het inkoopbeleid specialistische GGZ 2019 
gaan we uit van de in het veld ontwikkelde kwa-
liteitsnormen. Voor handmatig gecontracteerde 
instellingen gaan we naar aanleiding van de 
ingevulde uitvraagmodule Vecozo in gesprek 
over het af te spreken tarief. 
Voor de digitaal gecontracteerde specialistische 
GGZ gelden de volgende criteria: 

Criteria
Basis
Inschrijving in het NVvP register of
inschrijving in het NVP register of
certificering LVVP en/of NIP*

*  Bij groepspraktijken en instellingen geldt dit voor alle 
regiebehandelaren

Daarnaast maken we een start met het gericht 
stimuleren van de bemensing van de crisisdienst 
door zorgaanbieders en/of regiebehandelaren 
die niet de regie hebben over de crisisdienst. 
Waar mogelijk gebruiken we dit voor de inkoop 
van 2019. 

Wij communiceren de overige criteria en de 
wijze van uitvraag voor bovengenoemde regels 
op 1 augustus 2018 op onze website. 

Criteria langdurige GGZ

Het tarief langdurige GGZ sluit aan bij het tarief 
dat we met u overeenkwamen over de specialis-
tische GGZ. Langdurige klinische behandeling 
binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft een 
curatief karakter. Daarbij moet verblijf medisch 
noodzakelijk zijn voor een adequate behande-
ling. Wanneer het verblijf niet noodzakelijk is 
voor de behandeling maar de verblijfszorg is 
gericht op maatschappelijke participatie en/of 
blijvende stabilisatie, kunt u de zorg voor deze 
cliënten bekostigen vanuit de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo). Het rapport ‘Over 
de Brug’ biedt goede handvatten voor de inrich-
ting van de zorg voor complexe zorgvragers in 
de verschillende fases van hun leven. Wij gaan 
ervan uit dat u bij langere klinische behandel-
trajecten zorgvuldig het herstelperspectief van 
de cliënt afweegt. Deze inschatting vindt zo 
vroeg mogelijk plaats; na zes tot negen maan-
den klinische behandeling heeft u de benodigde 
behandeldoelen en randvoorwaarden die nood-
zakelijk zijn voor maatschappelijk herstel in kaart 
gebracht en in gang gezet.

U kunt de langdurige GGZ alleen declareren als 
wij u daarvoor een machtiging hebben gegeven, 
voorafgaand aan het leveren van Langdurige 
GGZ. Wij gaan ervan uit dat u en/of uw cliënten 
drie maanden voor de start van het verblijf in het 
tweede en derde jaar dit machtigingsverzoek 
indient middels de checklist LGGZ. Dit formulier 
kunt u vinden op de website van ZN: www.zn.nl. 
Of onze klant 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 er nieuwe aanvraag nodig. Na 1095 dagen is 
er geen aanspraak meer mogelijk onder de Zvw. 
Meer informatie vindt u op onze website.
 
Klinisch intensieve behandeling
Als wij vorig jaar met u afspraken hebben 
gemaakt over de klinisch intensieve behandeling 
(KIB), dan komt u daar dit jaar weer voor in aan-
merking. Het doel van de KIB is de beëindiging 
van een ontwrichte behandelrelatie van cliënten 
met meervoudige complexe psychiatrische pro-
blematiek. Naast de directe behandeling van de 
cliënt zelf, richt de behandeling zich ook op het 
ontwrichte hulpverleningssysteem. 
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Selectieve inkoop

Om gepast gebruik in de specialistische GGZ te 
stimuleren, continueren we de selectieve inkoop 
voor onze naturapolissen op basis van normen 
van de beroepsgroep. Dit kan leiden tot gehele 
of gedeeltelijke uitsluiting van aanbieders voor 
de volgende diagnoses: eetstoornissen, demen-
tie, alcohol en overige middelen.

Niet-gecontracteerde aanbieders

Voor de niet- gecontracteerde aanbieders in de 
specialistische GGZ gelden de volgende criteria:
•  Controle op rechtmatigheid en doelmatig-

heid van ambulante DBC’s;
•  Machtiging voor een klinische opname van 

cliënten.

Good practices

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

wijze, procedure, samenwerking of technolo-
gische ontwikkeling;

•  zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kos-
ten, mede dankzij en altijd samen met zorg-
aanbieders;

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

vervullen richting andere zorgaanbieders.

Good Practice

Centralisatie nachtzorg

GGZ Eindhoven centraliseerde de nachtzorg met 
behulp van domotica. Daardoor kunnen cliënten 
’s nachts sneller met hun (ongeplande) hulpvra-
gen terecht bij het personeel. Er is een centraal 
meldpunt op het terrein waar meldingen via 
camera, intercom, deurstandsignalering en/of 
schreeuwalarm binnenkomen. Vanuit daar wordt 
geprioriteerd en personeel op pad gestuurd. 
Deze aanpak draagt bij aan zinnige zorg omdat 
cliënten sneller passende hulp ontvangen en er 
’s nachts minder personeel nodig is.
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Good Practice

Beter worden doe je thuis

Stichting Dimence heeft een integrale keten 
van ambulante en klinische zorg. Waar mogelijk 
lost een Intensive Home Treatment (IHT) team 
de crisissituatie van de cliënt op met een inten-
sieve ambulante behandeling. Zo voorkomt het 
IHT-team veel opnames, onder meer omdat het 
de opnamebevoegdheid voor de kliniek heeft. 
Dankzij deze opnamebevoegdheid werkt de inte-
grale keten bij Dimence effectief; er zijn minder 
bedden nodig, maar er wordt intensiever ambu-
lant behandeld. Voor cliënten is het positief dat 
zij niet (gedwongen) worden opgenomen en in 
de eigen omgeving kunnen herstellen.
 

Good Practice

Voluit leven

Bij ‘Voluit leven’ is de behandeling gebaseerd op 
Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) en 
mindfulness. De focus ligt in deze behandeling 
niet op klachtenreductie, maar op de stimulatie 
van positieve mentale gezondheid. ‘Voluit leven 
online’ is een blended behandeling die bestaat 
uit negen online modules en vier face-to-face 
gesprekken. Dit is doelmatige zorg doordat 
er minder face-to-face contact nodig is en de 
behandeling leidt tot aanzienlijk minder depres-
sieve klachten en meer psychologische flexibili-
teit.
 

Good Practice

Effectievere behandeling en kortere 
behandelduur eetstoornissen
Eetstoornisbehandelingen zijn vaak lange trajec-
ten, opgebouwd uit verschillende behandel-
interventies die soms tegenstrijdig of incom-
patibel met elkaar zijn. Dit leidt tot een hoog 
uitvalpercentage, grote kans op terugval en 
beperkt behandelresultaat. Novarum is op één 
bewezen behandelmethodiek overgestapt en 
is gestopt met de andere behandelmethoden. 
Cognitive Behavior Therapy Enhanced (CBT-E). 
CBT-E is gericht op binding van de cliënt aan de 
behandeling door het geven van veel voorlich-
ting, eigen regie en verantwoordelijkheid. Ook 
is er een vaste en kortere behandelduur en wor-
den de interventies aangepast op de persoon-
lijke instandhoudende mechanismen voor de 
eetstoornis. Het resultaat is minder cliënten die 
voortijdig stoppen met de behandeling, grotere 
afname van eetstoornis symptomatologie en 
minder cliënten die klinisch worden behandeld. 
Daarnaast wordt de behandelduur met gemid-
deld 25% verkort.
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Good Practice

Modelgetrouwe implementatie HIC
High Intensive Care (HIC) is een model voor kort-
durende klinische opname. Hierbij worden men-
sen die in ernstige psychiatrische nood verkeren 
goed en menswaardig opgevangen en behan-
deld. Dit gebeurt in een veilige en beschermde 
omgeving, met respectvolle zorg en behande-
ling. Centraal staat daarin het terugdringen van 
dwang en drang (niet meer separeren) met de 
aandacht gericht op het herwinnen van de eigen 
regie van de cliënt. Een belangrijk uitgangspunt 
van een HIC is dat het ambulante behandel-
proces leidend is en er vanaf het begin van de 
opname zorgafstemming plaatsvindt tussen de 
HIC-behandelaar, de ambulante behandelaar, de 
cliënt en zijn of haar naasten. De cliënt herstelt 
hierdoor sneller en kan eerder terug naar huis. 
De resultaten zijn dat GGz Breburg door het 
goed toepassen van de HIC-methodiek de sepa-
raties heeft teruggebracht naar nihil. Daarnaast 
nam de gemiddelde ligduur af van 30 naar 20 
ligdagen.

Good Practice

Vroeg interventie psychose
Een eerste psychose wordt bij de meeste cli-
enten voorafgegaan door een periode met een 
ultrahoog risico (UHR). Naar schatting bevindt 
30% van deze doelgroep zich al in de GGZ. GGZ 
Noord-Holland-Noord en GGZ Friesland scree-
nen standaard al hun Specialistische GGZ-cliën-
ten in de leeftijdscategorie tot 35 jaar middels 
de Ervaringenlijst (PQ-16) en CAARMS-inter-
views. Cliënten met UHR wordt preventief cogni-
tieve gedragstherapie (CGTuhr) aangeboden. Bij 
50% van deze doelgroep kan een psychose wor-
den voorkomen. Cliënten die geen psychotische 
episode doormaken hebben een veel grotere 
kans om belangrijke rollen in hun leven (werk, 
familie, vrienden) te behouden.

Zelf een Good practice?
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 ons 
Zinnige Zorg Loket: zinnigezorgloket@vgz.nl. U 
kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw 
contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.
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Allianties Vincent van Gogh, GGZ 
Oost-Brabant en Yulius 

Samen met alliantiepartners werkt VGZ aan 
zinnige zorg. Met deze partners willen wij een 
beweging van zinnige zorg in het veld creëren. 
Deze beweging geven wij vorm door het maken 
van meerjarenafspraken in een leertuinconstruc-
tie en de samenwerking met deze GGZ-instel-
lingen in een alliantienetwerk. Momenteel werkt 
VGZ met drie alliantiepartners - Yulius, GGZ 
Oost-Brabant en Vincent van Gogh - aan nieuwe 
vormen van GGZ die bijdragen aan de transfor-
matie van de GGZ en kostenreductie per cliënt. 
De alliantiepartners zijn een belangrijke bron van 
good practices. VGZ verspreidt deze good prac-
tices in het netwerk en bij andere instellingen en 
streeft ernaar deze bij zoveel mogelijk zorgaan-
bieders op te schalen.
 

Hersteleuro

Er zijn allerlei organisaties op het terrein van 
ervaringsdeskundigheid en herstelondersteu-
ning die niet worden gefinancierd vanuit de 
Zvw. Om meer aandacht te krijgen voor zelfma-
nagement, eigen regie, herstel en herstelonder-
steunende zorg, geven we financiële steun aan 
een aantal initiatieven. We richten ons daarbij 
op initiatieven die een bijdrage leveren aan ons 
speerpunt ambulantisering  in de vorm van zin-
nige zorg dichtbij de cliënt en herstel in de wijk. 
Dat doen we samen met MIND. We reiken zoge-
naamde hersteleuro’s uit, waarbij grote geïnte-
greerde GGZ-instellingen per ingekochte DBC 
(in 2019 bij VGZ) een bedrag van € 1 afdragen. 
Het totale geldbedrag is circa € 100.000. We 
maken jaarlijks tijdens een feestelijke prijsuitrei-
king de vier winnende initiatieven bekend. Als 
uw initiatief in aanmerking wil komen voor deze 
financiële steun, moet uw initiatief voldoen aan 
de volgende voorwaarden en kwaliteitscriteria:
• onafhankelijkheid;
• bottom-up werkwijze;
• peer-support;
• focus op persoonlijk herstel;
•  een realistische, gezonde financiële bedrijfs-

voering.
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Blijven streven 
naar gepaste zorg

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 contact-
gegevens. Ook leest u hier hoe wij omgaan  
met nieuwe toetreders, diversiteit van zorg-
aanbieders, misbruik en oneigenlijk gebruik. 
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Procesverloop POH ggz contractering 

De contractering loopt via de contractering huisartsenzorg. De aanvraag-
procedure voor 2019 is identiek aan die van 2018. U vindt meer informatie 
in het inkoopdocument Huisartsenzorg en op onze website.

Procesverloop face-to-face contractering 
generalistische basis, specialistische GGZ en 
langdurige GGZ

Tijdstip Activiteit Kanaal 
1 mei 2018 Openstelling uitvraagmodule Vecozo GGZ

1 juni 2018 Uitvraagmodule Vecozo 100% ingevuld en 
bevestigd door zorgaanbieder

1 augustus 2018 Openstelling offertemodule Vecozo

1 juni – 15 oktober 
2018

inkoopgesprekken voor 2018

Uiterlijk 1 november 
2018

Zorgaanbieder heeft zorgovereenkomst in 
Vecozo geaccepteerd (sluiting van onder-
handel- en contracteermodule)

12 november 2018 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders Website VGZ

Procesverloop digitale contractering generalistische 
basis en specialistische ggz

Tijdstip Activiteit Kanaal 
15 mei 2018 Publicatie Werkwijze contracteren Website VGZ
Augustus/september 
2018

Start digitale contractering Contracteermodule 
Vecozo

1 november Einddatum contractering Contracteermodule 
Vecozo

12 november 2018 Publicatie contractpartijen 2019 Website VGZ
1 januari 2019 Start overeenkomst 2019 Website VGZ

Bereikbaarheid 

Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid of -proces, kunt u met ons 
contact opnemen via:
• ons zorgaanbiedersloket via 040-297 5040 of via het digitale contact-

formulier. Dit is te vinden via de button “contact” op  
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders 

• in overige gevallen: zorginkoopcuratieveggz@vgz.nl 

Wij streven ernaar om uw vraag binnen tien werkdagen te beantwoorden.

Nieuwe toetreders

Bij VGZ behandelen we alle zorgaanbieders gelijk. Het is voor ons niet bepa-
lend wie de zorg levert, maar wat geleverd wordt. Voor alle aanbieders bin-
nen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde voorwaarden, dus ook voor 
nieuwe toetreders.
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Diversiteitsbeleid
We sluiten bij de zorginkoop geen zorgaanbie-
ders uit op basis van godsdienst of overtuiging. 
Op die manier houden wij rekening met de 
godsdienst of levensovertuiging van al onze 
klanten. Te verwachten is dat onder zorgaan-
bieders soortgelijke levensovertuigingen en 
gezindten voorkomen als onder onze klanten. 
Dat betekent dat we zorgaanbieders van alle 
overtuigingen en gezindheid contracteren. Onze 
klanten kunnen, voor zover de verzekeringsvoor-
waarden daaraan geen beperkingen stellen, vrij 
kiezen uit deze zorgaanbieders. Voor elke klant 
is er dan in principe een passende zorgaanbie-
der beschikbaar.

Misbruik & Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een 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 gebrui-
ken. Daarom monitoren we op rechtmatige 
declaraties en doelmatigheid van verleende 
zorg. Onder gepaste zorg verstaan we zorg die 
voor de gebruiker, op het moment van gebruik, 
noodzakelijk, 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 als feiten of omstandigheden 
opzettelijk door de zorgaanbieder worden ver-
zwegen, opzettelijk een verkeerde of onvolledige 
voorstelling van zaken gegeven wordt, valse 
opgave verstrekt wordt over de zorg of de in 
rekening te brengen tarieven, dan wel het mee-
werken hieraan. We spreken van fraude wanneer 
er sprake is van opzet, als de geleverde zorg 
niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet om 
een financieel voordeel te verkrijgen en als de 
zorgaanbieder misleidende informatie verstrekt. 
Onder misleidende informatie verstaan we: 
onjuiste, onvolledige 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 zorgaanbieder of tijdens de behande-
ling. 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 oneigenlijk gebruik signaleren en  
we geen maatregelen kunnen nemen om het 
oneigenlijk gebruik tegen te gaan, melden we 
dit bij de NZa en/of het ministerie van VWS.
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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, heb-
ben wij ook criteria voor het opzeggen van de 
zorgovereenkomst. Deze criteria vindt u in de 
zorgovereenkomst en in onze algemene inkoop-
voorwaarden.

Voorbehoud voor wets- en 
beleidswijzigingen

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zor-
ginkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aan-
gekondigde overeenkomsten en andere uitingen 
in verband daarmee tussentijds aan te passen 
indien wijzigingen (waaronder, maar niet uit-
sluitend, wijzigingen in wet- en/ of regelgeving) 
hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding 
geven. 

Beleidswijziging, en dan?
Een overzicht van de wijzigingen in het zorgin-
koopbeleid ten opzichte van het voorgaande 
zorginkoopbeleid 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 
toekomstbestendige zorg te organiseren.
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Op zoek naar 
ideeën van  
verzekerden, 
zorgaanbieders 
en patiënten
organisaties

4. Betrokkenheid 
van verzekerden 
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 zorg-
inkoopbeleid.  
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Informatiebronnen

Wat vinden onze klanten van de zorg die zij 
krijgen, wat zijn hun wensen, behoeften, waar 
lopen zij tegen aan, wat kan er beter? Welke  
normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken 
zorgaanbieders aan tegen de zorg die zij  
leveren? Wij vragen 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,  
cliëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland 
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we 
krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klach-
tenmanagement en Zorgadvies & 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 cliënt tegen lagere 
kosten, mede dankzij en altijd samen met zorg-
aanbieders.

Zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en cliën-
ten hebben zelf vaak goede ideeën over wat er 
anders of beter kan. De ideeën halen we op via 
co-creatiesessies, in onze inkoopgesprekken en 
via het VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het aandra-
gen 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 
maatschappelijke onderwerpen. De ledenraad 
bestaat uit afgevaardigden van de leden van 
Coöperatie VGZ en moet goedkeuring geven aan 
de vaststelling van de jaarrekening, de benoe-
ming van leden van de Raad van Bestuur en de 
Raad van Commissarissen. Personen die een 
verzekeringsovereenkomst sluiten met één van 
de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ zijn 
daarmee automatisch lid van de coöperatie.
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5. Bijlage
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Wijzigingen inkoopplan 2019 t.o.v. inkoopplan 2018 

Onderwerp Wijziging

Onze visie op de GGZ Nieuw: de leertuin GGZ-Oost Brabant.
Nieuw: we hebben twee speerpunten benoemd in de vorm van de aanpak van 
wachtlijsten en het versterken van het proces van ambulantisering. We gaan ervan uit 
dat elke zorgaanbieder de wachttijden inzichtelijk maakt zoals door de NZa gevraagd. 
Op basis daarvan vragen we waar nodig om een gefaseerd verbeterplan voor het 
oplossen van (landelijke) knelpunten. Wat betreft het versterken van de ambulante 
zorgvormen en herstel in de wijk, inventariseren wij de huidige stand van zaken, plus 
de stappen die we samen met aanbieders en wellicht andere stakeholders kunnen 
zetten ter verbetering. We starten daarbij in onze marktleidersgebieden. De beide 
speerpunten verschillen per regio en zijn onderdeel van onze regionale plannen. 
Overigens zien we een groep klanten die over meerdere jaren een hoge 
behandelintensiteit en daarmee hogere kosten veroorzaakt. Daarom leggen we in 
2019 extra focus op de afspraken die we met betrekking tot deze groep mensen 
maken. Doel hiervan is om met de GGZ instellingen te komen tot interventies die onze 
verzekerden waar mogelijk sneller verder helpen, gericht op herstelgedachte. 

Zorg conform stand van de wetenschap 
en praktijk

Nieuw: de meest actuele lijst van therapieën in de GGZ die expliciet die VGZ expliciet 
uitsluit, is te vinden op: 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/geestelijke-
gezondheidszorg/specialistische-ggz/inkoopbeleid.

Doelmatigheid en eigen verantwoorde-
lijkheid

Vervallen: 
De partijen die wij handmatig contracteren, verzoeken wij niet per item een 
uitgebreide toelichting en bewijsstukken op te leveren, maar vragen wij om een 
bestuurlijke verklaring

Onze visie op POH GGZ Toegevoegd:
Door een goede triage in de huisartsenomgeving - bij voorkeur gebruik makend 
van een digitaal beslissingsondersteunend instrument – ontstaat daar een gerichte 
oplossing; 
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Onderwerp Wijziging

Uitsluitingscriteria Gewijzigd: 
Wij sluiten geen overeenkomst voor de specialistische GGZ en/of generalistische basis 
GGZ in 2019 met de volgende aanbieders:
•  zorgaanbieders die de aangeboden overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden 

Zorginkoop VGZ 2019 niet accepteren;
•  zorgaanbieders die geen (goedgekeurd) Kwaliteitsstatuut hebben gedeponeerd bij 

een door het ministerie van VWS daartoe bevoegd verklaarde instantie;
•  zorgaanbieders die niet aantoonbaar werken volgens het model Kwaliteitsstatuut;
•  zorgaanbieders die niet werken volgens de multidisciplinaire richtlijnen ,
•  zorgaanbieders die niet voldoen aan de normen van de beroepsgroep voor 

verslavingszorg, dementie en eetstoornissen voor de behandeling van 
verslavingszorg, dementie en eetstoornissen;

•  zorgaanbieders waarvan de behandelaren de Nederlandse taal niet voldoende 
machtig zijn;

•  zorgaanbieders die behandelplannen niet (ook) in de Nederlandse taal opstellen;
•  zorgaanbieders op wie straf- en/of tuchtrechtelijke maatregelen van toepassing 

zijn;
•  zorgaanbieders die 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; 

•  zorgaanbieders die zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt aan onjuiste en/
of onvolledige verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen aan VGZ voor de 
vragenlijst (nieuwe) zorgaanbieders/instellingen.

Afrekening Nieuw: de toetsing bij betalingen boven het zorgkostenplafond of betalingen die in 
strijd zijn met de overeenkomst, is verhelderd. In plaats van op vier punten wordt nu 
op 3 punten getoetst: 
• het zorgkostenplafond SGGZ, zowel ambulant als klinisch, en Basis GGZ;
• de gemiddelde prijs van een ligdag (inclusief NHC);
• gemiddelde prijs per unieke zorgconsumerende verzekerde.

Afrekening Nieuw: verschillende aanbieders laten hun laboratoriumdiagnostiek uitvoeren 
door externe laboratoria. Vanaf 2019 kunnen de declaraties van deze laboratoria 
rechtstreeks door de laboratoria zelf worden ingediend. Het is dan niet meer mogelijk 
om dit zelf te declareren.

Bijstelling afspraak Oud: we hanteren een eigen lijst met maximumtarieven; afhankelijk van de score op 
de inkoopcriteria wordt hiervan een tariefpercentage afgeleid.
Nieuw: de koppeling met de score op de inkoopcriteria wordt losgelaten.
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Onderwerp Wijziging

Bijstelling afspraak Nieuw: gedurende het jaar doen we geen aanpassingen meer, behalve in november/
december van jaar t+1 in de genoemde gevallen. Beide partijen bevestigen de 
definitieve afspraak in VECOZO.

Criteria POH GGZ Gewijzigd: 
- ‘landelijk functie- en competentieprofiel’ ipv opleiding 

Vervallen: 
• consultatie; 
• digitale zorg
• samenwerkings- en verwijsafspraken
• takenpakket; 
• digitale verwijsondersteuning.

Criteria GB GGZ Gewijzigd: 
Voor het inkoopbeleid generalistische basis GGZ 2019 gaan we uit van de in het veld 
ontwikkelde kwaliteitsnormen. Voor handmatig gecontracteerde instellingen gaan 
we naar aanleiding van de ingevulde uitvraagmodule Vecozo in gesprek, waarbij het 
Keurmerk Basis GGZ het belangrijkste criterium is. 
Voor digitaal gecontracteerden maken we onderscheid naar vrijgevestigden en 
groepspraktijken aan de ene kant en instellingen aan de andere kant. Voor de 
instellingen geldt – net als bij de handmatig gecontracteerde instellingen – dat 
het Keurmerk Basis GGZ het belangrijkste criterium is. Voor vrijgevestigden en 
groepspraktijken zijn de volgende criteria van toepassing:

Criteria
Kwaliteitsstatuut
LVVP-/NIP-visitatie
Keurmerk Basis GGZ
LVVP-/NIP-visitatie én Keurmerk Basis GGZ
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Onderwerp Wijziging

Criteria SGGZ Gewijzigd: 
Voor het inkoopbeleid specialistische GGZ 2019 gaan we uit van de in het veld 
ontwikkelde kwaliteitsnormen. Voor handmatig gecontracteerde instellingen gaan we 
naar aanleiding van de ingevulde uitvraagmodule Vecozo in gesprek over het af te 
spreken tarief. 
Voor de digitaal gecontracteerde specialistische GGZ gelden de volgende criteria: 

Criteria
Basis
Inschrijving in het NVvP register of
inschrijving in het NVP register of
certificering LVVP en/of NIP*

*Bij groepspraktijken en instellingen geldt dit voor alle regiebehandelaren

Daarnaast maken we een start met het gericht stimuleren van de bemensing van de 
crisisdienst door zorgaanbieders en/of regiebehandelaren die niet de regie hebben 
over de crisisdienst. Waar mogelijk gebruiken we dit voor de inkoop van 2019. 

Wij communiceren de overige criteria en de wijze van uitvraag voor bovengenoemde 
regels op 1 augustus 2018 op onze website.

Good practice: effectiever behandeling 
en kortere behandelduur eetstoornissen

Nieuw: GP toegevoegd.

Good practice: 0% separatie door goede 
implementatie HIC-model

Nieuw: toegevoegd.

Good practice: vroeg interventie psycho-
se

Nieuw: toegevoegd.

Leertuinen (nu: allianties) Oud: voor 2018 werden Vincent van Gogh en Drechtsteden apart toegelicht. 
Nieuw: in 2019 worden drie leertuinen (ook GGZ OB) genoemd, maar niet per leertuin 
toegelicht. De alinea is geactualiseerd. 

Hersteleuro Verduidelijkt dat we ons richten op initiatieven die een bijdrage leveren aan onze 
speerpunten ambulantisering en herstel in de wijk
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Onderwerp Wijziging

Gedifferentieerde inkoopstrategie Kop is vervallen. In 2019 hanteren we géén bonus meer voor tijdige contractering.

Procesverloop Vervallen: 
1) ‘April/mei informatiebijeenkomsten GGZ’ weggelaten. 
2) ‘1 juli 2018 sluiting uitvraagmodule VECOZO’ weggelaten
3)  bij ‘uiterlijk 1 november 2018’: sluiting van onderhandel – en contracteermodule’ 

weggelaten.

D0074-201803
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