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Zinnige zorg:  
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen

1 Inkoopbeleid 
2018
Het duurzaam betaalbaar houden 
van de zorg is een enorme maat-
schappelijke uitdaging. We zien het 
als onze voornaamste opdracht om 
daaraan een bijdrage te leveren. 
Samen met onze partners in de  
zorg: patiënten en zorgaanbieders. 
Wij geloven dat onze focus op be-
taalbaarheid mogelijk is zonder dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit 
van zorg. Integendeel zelfs, kwaliteit 
en kostenbeheersing kunnen elkaar 
versterken. 
Daarom zetten wij in op zinnige zorg: 
betere zorg voor de patiënt, tegen 
lagere kosten – mede dankzij en al-
tijd samen met zorgaanbieders.  
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Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt, tegen 
lagere kosten. We zien het als onze rol om zinnige 
zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij geloven 
we in co-creatie met zorgaanbieders, belangen-
organisaties, patiënten en andere verzekerden. 
Door de kosten in de hand te houden, hoeven 
premies en eigen risico minder te stijgen. Zo 
leveren we een bijdrage aan de solidariteit. We 
werken dan ook aan een combinatie van goede 
en daarmee betaalbare zorg. 

Zinnige Zorg Loket
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
volgen daarom met ingang van 2018 de kwali-
teits- en volumenormen van de beroepsgroep en 
stellen geen nieuwe, extra hoge normen. We hou-
den wel oog voor de kwaliteit die alle instellingen 
en zorgaanbieders leveren. In het bijzonder kij-
ken we naar Good Practices bij koplopers, ofwel 
initiatieven die de kosten van behandelingen 
reduceren en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg 
verbeteren. Daar leren we graag van. Hebt u in 
uw organisatie mooie voorbeelden van zo’n Good 
Practice? 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
In onze leer- en proeftuinen zijn we ook al con-
creet aan de slag met Good Practices. VGZ is 
actief in drie van de negen proeftuinen die het 
ministerie van VWS heeft aangewezen. Daar-
naast gaan we aan de hand van initiatieven van 
zorgaanbieders actief op zoek naar nieuwe werk-
wijzen die leiden tot betere zorg tegen lagere 
kosten. Dat doen we in diverse leertuinen in Nij-
megen, Gorinchem, Uden, Noord- Limburg en 
de Drechtsteden. Op dit moment hebben zorg-
aanbieders verschillende Good Practices geïden-
tificeerd die aantoonbaar leiden tot zinnige 
zorg. Wij zetten ons maximaal in voor een brede 
implementatie van deze (nieuwe) werkwijzen en 
concepten. Dat doen we onder meer door aan-
bieders die aan de hand van Good Practices met 
ons aan de slag willen, voorrang te geven in onze 
contractering. Bijvoorbeeld via meerjarencon-
tracten en/of afwijkende volume- en prijsafspra-
ken. Onze inkopers laten u daarom graag actief 
de Good Practices zien die leiden tot betere zorg 
voor de patiënt tegen lagere kosten. Daarbij gaan 
ze ook graag 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.

De patiënt staat centraal

We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel binnen de zorg als bin-
nen het sociale domein. We onderschrijven het 
belang van samen beslissen en een sterke positie 
van de patiënt. Wanneer patiënten actief worden 
betrokken bij de diagnose en behandeling, kiezen 
zij bewust voor zorg die past bij de wijze waarop 
zij hun leven willen invullen. Door zorgvuldige 
diagnostiek krijgen patiënten zorg die bij hen 
past en op de juiste wijze wordt geleverd, zonder 
dubbelingen of verspilling. Omdat het belang-
rijk is dat mensen beter en langer zelfstandig 
(thuis) kunnen leven is versterking van het soci-
ale domein belangrijk. Daartoe werken we waar 
mogelijk samen met gemeenten en zorgaanbie-
ders in de eerstelijn.  

Van elkaar leren

Werken aan zinnige zorg doet én kan Coöperatie 
VGZ nooit alleen. Wij werken samen met zorgaan-
bieders en patiënten aan goede en betaalbare 
zorg, nu en in de toekomst. Samen de zorg verbe-
teren kan alleen vanuit de bereidheid om van 
elkaar te leren, en door elkaar te blijven uitdagen. 
Dat geldt over de hele linie: van de curatieve zorg 
tot het sociale domein en van de eerstelijn tot de 
specialistische geestelijke gezondheidszorg.
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Onze visie op wijkverpleging

Twee jaar geleden heeft de transitie van de 
Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) 
plaatsgevonden. Sindsdien is wijkverpleging een 
onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Nu, 
twee jaar later, is de uitvoering van deze transi-
tie nog altijd een uitdaging voor verzekerden en 
wijkverpleegkundigen. 

Ons uitgangspunt is dat de verzekerde regie 
voert over zijn gezondheid en zorg. Als hij hulp-
behoevend is, doet hij in eerste instantie een 
beroep op zijn sociale netwerk. De cliënt voert zo 
zelf de regie over zijn eigen gezondheid en zorg. 
Als naast de eigen regie zorg nodig is, wordt deze 
geleverd door professionals (zoals huisartsen, 
zorggroepen en wijkverpleegkundigen). In onze 
visie vervult de wijkverpleegkundige een cruciale 
rol. 

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

Doorontwikkeling van de wijkverpleging
Er zijn binnen de wijkverpleegkundige zorg nog 
weinig richtlijnen, standaarden of kwaliteits-
criteria ontwikkeld. De wijkverpleging staat 
sinds 2016 in de Top 30 van het kwaliteitspro-
gramma van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 
Dit betekent dat zorgverzekeraars samen met de 
beroepsgroep tempo willen maken met de ont-
wikkeling van eenduidige richtlijnen en kwaliteits-
criteria ten behoeve van de zorginkoop. Het is in 
onze ogen een gezamenlijk belang om deze te 
ontwikkelen om de doelmatigheid en kwaliteit te 
kunnen beoordelen en de wijkverpleging samen 
naar een hoger plan te brengen. 

Als stip op de horizon heeft VGZ een resultaatge-
richte financiering van wijkverpleging voor ogen, 
op basis van zorgprofielen en effectieve interven-
ties. Een eerste stap hierin is dat zorgaanbieders 
per 1 januari 2017 registreren op doelgroepen-
niveau, zodat we meer zicht krijgen op de cliënt-
populatie per zorgaanbieder. Dit continueren wij 
voor 2018. In een volgende stap in 2018 willen 
we verkennen welke interventies effectief blijken 
voor de verschillende doelgroepen. 

Naast de ontwikkeling van kwaliteitscriteria 
streven we samen met het veld naar meer trans-
parantie van de wijkverpleging. We willen een 
grotere voorspelbaarheid van de zorgvraag zodat 
wij uiteindelijk steeds meer maatwerkafspraken 
kunnen maken met u. 

Grote zorgen hebben wij over de arbeidsmarkt-
problematiek rondom de wijkverpleegkundige; 
wij zoeken hiervoor de afstemming met de bran-
cheorganisaties. In 2018 gaan wij graag met u in 
gesprek over de manier waarop u de onplanbare 
zorg en de aansluiting op acute zorg heeft ge- 
organiseerd.

2018: doelmatigheid en zinnige zorg
De vraag naar wijkverpleging neemt de komende 
jaren verder toe door de vergrijzing. Het landelijk 
beleid om mensen langer in hun eigen omgeving 
te laten wonen leidt eveneens tot een stijgende 
vraag naar wijkverpleging. VGZ spant zich in voor 
doelmatigheid en zinnige zorg. We gaan dan ook 
door met de gedifferentieerde zorginkoop en 
verfijnen deze voor de inkoop van 2018. Verder 
vertrouwen we op de inzet van Good Practices, 
zoals bijvoorbeeld door de uitbreiding van de 
pilot wondzorg. 
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2 Toelichting op 
onze criteria
We hanteren bij de inkoop van wijkverple-
ging diverse criteria voor kwaliteit en be-
taalbaarheid. Via gedifferentieerde inkoop 
stimuleren we u om daar zoveel mogelijk 
aan te voldoen. Daarnaast leest u in dit 
hoofdstuk hoe we omgaan met nieuwe 
toetreders, diversiteit van zorgaanbieders 
en misbruik en oneigenlijk gebruik.
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Kwaliteit

Verzekerden zijn over het algemeen zeer tevre-
den over de wijkverpleging. Zij noemen echter 
vaak twee kanttekeningen: het grote aantal ver-
schillende verpleegkundigen/ verzorgenden en 
het feit dat de zorg op wisselende, onvoorspel-
bare tijden geleverd wordt. Wij verwachten dat 
aanbieders onze verzekerden hierin tegemoet 
komen. De verpleegkundigen weten als geen 
ander wat goede zorg is. Wij volgen daar waar  
al beschikbaar de kwaliteitsnormen van de 
beroepsgroep en stellen geen onnodige andere 
normen.

De zorgaanbieder meet de klanttevredenheid 
middels de NPS en voert op basis daarvan actief 
verbeteringen door in zorgplan, behandeling en 
bejegening. Verder zijn wij voornemens bij de 
inschrijving van 2018 een uitvraag te doen op de 
3 indicatoren uit de Bestuurlijke afspraken kwali-
teitsinformatie wijkverpleging: inspanning Zorg-
kaart Nederland, NPS score en systematische en 
geautomatiseerde registratie zorginhoudelijke 
cliëntgegevens.

Bijzondere zorg
Naast de inkoop van de reguliere toewijsbare 
zorg maken we voor de inkoop van 2018 onder-
scheid tussen onderstaande bijzondere zorg of 
zorg voor bijzondere doelgroepen: 

• palliatief terminale zorg (PTZ);
• dementie;
• intensieve kindzorg (IKZ);
• onplanbare/oproepbare zorg;
•  medisch specialistische verpleging thuis 

(MSVT);

De definities, eventuele voorwaarden en inkoop-
criteria voor deze vijf vormen van bijzondere zorg 
of bijzondere doelgroepen vindt u in Bijlage 1 van 
dit inkoopbeleid. 

Ons uitgangspunt is dat alle zorgaanbieders deze 
zorg moeten kunnen leveren, mits zij aan de crite-
ria voldoen én zij verpleegkundigen in dienst heb-
ben die bevoegd en bekwaam zijn. Dat betekent 
ook dat u verantwoordelijk bent voor inbedding 
van uw activiteiten in de wijk: verbinding met 
het sociale domein, kennis van en contacten in 
de wijk. Wij verwachten dat u inspeelt op de ver-
schillende behoeften in de wijk, zoals de speci-
fieke cultuur, de mogelijkheden van mantelzorg, 
netwerkontwikkeling en samenwerking met huis-
artsen. 

VGZ heeft als standpunt dat casemanagement 
voor mensen met dementie een belangrijke voor-
waarde is waarom mensen met dementie langer 
thuis kunnen blijven wonen. Voor 2018 continue-
ren wij de afspraken van 2017 in afwachting van 
de resultaten van landelijke programma’s. Voor 

verdere toelichting verwijzen wij u naar bijlage 1 
van dit inkoopbeleid. 

Gezien de specifieke context en zorgzwaarte van 
de IKZ hechten wij er waarde aan alleen gespe-
cialiseerde instellingen te contracteren voor 
medische kindzorghuizen en verpleegkundige 
kinderdagverblijven. Gezien de mogelijke ont-
wikkelingen rondom een nieuwe knip tussen per-
soonlijke verzorging in de Jeugdwet en Zvw, hou-
den wij er rekening mee dat het inkoopbeleid voor 
deze doelgroep nog aangepast moet worden.

Per 2018 maakt MSVT integraal onderdeel uit van 
de inkoop wijkverpleging. Wij continueren de 
selectieve inkoop van 2017.

Ten aanzien van de niet toewijsbare zorg (voor-
malige S1) is VGZ van mening dat iedere wijkver-
pleegkundige ruimte moet hebben om wijkge-
richte taken op te pakken, zoals preventie, en de 
verbinding met het sociale domein. Vanaf 2018 
wordt het beschikbare budget hiervoor verwerkt 
als een tariefsopslag bij alle gecontracteerde aan-
bieders. 

Wij hanteren voor de inkoop 2018 drie soorten 
voorwaarden:
•  algemene voorwaarden voor (bestaande) 

zorgaanbieders, waaronder uitsluitingscriteria 
(zie bijlage 2);
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•  aanvullende voorwaarden voor nieuwe  
zorgaanbieders (zie bijlage 2);

•  aanvullende voorwaarden voor bijzondere 
zorgsoorten (zie bijlage 1).

Als onderdeel van een samenwerkingsafspraak 
met aanbieders in bepaalde regio’s kan er sprake 
zijn van een totaal plafond over de vier zorg-
soorten: wijkverpleging, eerstelijnsverblijf,  
geriatrische revalidatiezorg en medisch specialis-
tische verpleging thuis. De totaalafspraak stellen 
we vast op basis van de vastgestelde zorgkosten-
plafonds volgens de individuele criteria per zorg-
soort (zie ook inkoopbeleid eerstelijnsverblijf en 
geriatrische revalidatiezorg 2018). VGZ behoudt 
zich het recht voor hierin zelf keuzes te maken.

Betaalbaarheid

Per 2017 zijn we gestart met het belonen van 
doelmatige zorglevering door middel van gedif-
ferentieerde zorginkoop. Voor 2018 zetten we dit 
beleid voort en verfijnen het op onderdelen. Ons 
uitgangspunt daarbij is dat onze verzekerden bij 
dezelfde zorgaanbieder kunnen blijven. Zo bor-
gen we de continuïteit van zorg.

Eerst delen we de zorgaanbieders in op basis van 
hoogte van het VGZ-zorgkostenplafond 2018. Dat 
zijn zorgaanbieders met een zorgkostenplafond:

1. van meer dan € 5 miljoen;
2. tussen € 1 miljoen en € 5 miljoen;
3. tussen € 250.000 en € 1 miljoen;
4. van minder dan € 250.000. 

We maken onderscheid tussen groepen 1, 2 en 3 
versus groep 4. Met groep 4 spreken wij een  
cliëntvolgend contract af. Voor groep 1 t/m 
3 kopen we gedifferentieerd in op basis van 
doelmatigheid. Als u voldoet aan de doelmatig-
heidseis krijgt u een Plus-contract. Als u daar  
niet aan voldoet, krijgt u een standaardcontract. 
Wij stellen per groep doelmatigheidsnormen  
vast, per 2018 verfijnen we deze met een correc-
tie op Sociaal Economische Status (SES)-score en 
leeftijd: 
•  gemiddeld aantal maanden wijkverpleging per 

cliënt (doorlooptijd);
•  kosten van de geleverde wijkverpleging per 

cliënt;
• aantal uren wijkverpleging per cliënt.

We bekijken per indicator welke aanbieders bin-
nen de groepen 1 t/m 3 tot de 25% best scorende 
behoren. Aanbieders die op minimaal twee van de 
drie indicatoren tot de 25% best scorende horen, 
komen in aanmerking voor een Plus-contract. 

Mochten wij twijfels hebben over de financiële 
gezondheid – en hiermee samenhangend de con-
tinuïteit van zorg voor onze verzekerden – van 

de aanbieder die in aanmerking komt voor een 
Plus-contract, dan vragen wij hierover aanvul-
lende informatie op bij de betreffende instelling. 
Mede op basis van deze informatie kunnen wij 
besluiten om geen Plus-contract aan te bieden.

Plus-contract
De basis voor het gegarandeerd deel van het 
zorgkostenplafond 2018 = het zorgkostenplafond 
2017, mits dit ook is gerealiseerd. Gerealiseerd 
zorgkostenplafond 2017 betekent het volgende: 
indien de omzet in 2017 hoger is dan, of gelijk is 
aan het overeengekomen zorgkostenplafond 2017, 
is de basis het overeengekomen zorgkostenpla-
fond 2017. Indien de omzet lager is, geldt als basis 
de gerealiseerde omzet in 2017. In relatie tot het 
gegarandeerd deel van het zorgkostenplafond 
maken wij afspraken over de gemiddelde kosten 
per cliënt (op basis van de benchmark).
•  Er is groei mogelijk: de eerste keer bij het vast-

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

•  Tarief integrale prestatie 2018 = 2017 + inflatie. 
Dit is onder voorhoud van besluitvorming over 
de tariefsystematiek (NZa-onderzoek). 

•  Aanbieders met een Plus-contract kunnen 
experimenten op bekostiging afspreken (bin-
nen het zorgkostenplafond van de individuele 
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zorgaanbieder) in lijn met nieuwe bekostiging 
wijkverpleging.

•  We willen graag met twee zorgaanbieders 
een samenwerking aangaan waarbij we voor 
één jaar geen afspraken maken over een zorg-
kostenplafond, maar wel over de gemiddelde 
kosten per cliënt, de gemiddelde doorlooptijd, 
de kwaliteit en de klanttevredenheid.

 
Standaardcontract
De basis voor het gegarandeerd deel van het 
zorgkostenplafond 2018 = het zorgkostenplafond 
2017, mits dit ook is gerealiseerd. Gerealiseerd 
zorgkostenplafond 2017 betekent het volgende: 
indien de omzet in 2017 hoger is dan, of gelijk 
is aan het overeengekomen zorgkostenplafond 
2017, is de basis het overeengekomen zorgkos-
tenplafond 2017. Indien de omzet lager is, geldt 
als basis de gerealiseerde omzet in 2017. 
•  In relatie tot het gegarandeerd deel van het 

zorgkostenplafond maken wij afspraken over 
de gemiddelde kosten per cliënt (op basis van 
de benchmark).

•  U kunt in aanmerking komen voor een 
beperkte eenmalige verhoging van het zorg-
kostenplafond binnen een maximaal beschik-
baar kader bij het maken van de initiële 
afspraak: als de doelmatigheid van uw organi-
satie substantieel verbeterd is, gemeten t.o.v. 
uzelf. Criteria worden later vastgesteld en 
gepubliceerd op onze website.

•  We spreken met u een zorglevergarantie af tot 
de gemaakte afspraken in het aanbieder-ge-
bonden deel van overeenkomst.

•  Tarief 2018 = tarief 2017 + inflatie. Onder voor-
behoud van besluitvorming tariefsystematiek 
(NZa-onderzoek).

•  Wij maken geen afspraken met u over bekos-
tigingsexperimenten anders dan de integrale 
prestatie.

Voor het standaard contract geldt dat wij ervan 
uitgaan dat u de verwachte groei primair opvangt 
binnen de gemaakte afspraken. In het zorgaan-
bieder-gebonden deel van de overeenkomst 
maken wij afspraken met u over het aantal cliën-
ten en de gemiddelde kosten per cliënt. Wanneer 
u 70% van het zorgkostenplafond heeft bereikt, 
geeft u dit bij ons aan. Op die manier kunnen 
we samen anticiperen en eventueel de zorg tij-
dig omleiden. Wanneer u het zorgkostenplafond 
heeft bereikt en de aanbieder-specifieke afspra-
ken gehaald heeft, kunt u na overleg met ons een 
zorgstop toepassen en cliënten doorverwijzen 
naar onze afdeling Zorgadvies & Bemiddeling. 
Wij verwijzen hen dan naar aanbieders met een 
Plus-contract. 

Cliëntvolgend contract 
De basis voor het gegarandeerd deel van het 
zorgkostenplafond 2018 = 80% van het zorgkos-
tenplafond 2017, mits dit plafond ook is gere-
aliseerd. Gerealiseerd zorgkostenplafond 2017 
betekent het volgende: indien de omzet in 2017 
hoger is dan, of gelijk is aan het overeengekomen 
zorgkostenplafond 2017, is de basis 80% van het 
overeengekomen zorgkostenplafond 2017. Indien 
de omzet lager is, geldt als basis 80% van de 
gerealiseerde omzet in 2017.  
•  Tarief 2018 = 2017 + inflatie. Onder voorhoud 

van besluitvorming over de tariefsystematiek 
(NZa-onderzoek).

•  Wij maken geen afspraken met u over bekos-
tigingsexperimenten anders dan de integrale 
prestatie. 

•  Wij hanteren binnen deze groep geen gedif-
ferentieerde inkoop, maar een cliëntvolgend 
systeem. Gezien het beperkte aantal cliënten 
kunnen we statistisch geen goede conclusie 
trekken over de doelmatigheid. Als groep 
aanbieders heeft u een maximale groeiruimte 
binnen het totaal vastgestelde budget. Aan de 
hand van het cliëntvolgend systeem stellen 
we het zorgkostenplafond elk kwartaal naar 
boven of beneden bij. 

•  Aanbieders die primair zorg leveren IKZ ver-
pleegkundig kinderdagverblijven en/of kind-
zorghuizen vallen hier volledig onder.
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Selectieve inkoop PGB-indicatiestellingen
Wij contracteren aanbieders selectief voor 
het uitvoeren van PersoonsGebondenBudget 
(PGB)-indicatiestellingen. De criteria hiervoor 
publiceren we vóór 1 juni 2017.

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  
kosten, mede dankzij en altijd samen met 
zorgaanbieders;

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

vervullen richting zorgaanbieders.
 
Wij zijn actief op zoek naar dit soort initiatieven 
die de zorg verbeteren en de doelmatigheid ver-
der vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders dan 
ook uit om deze initiatieven aan te reiken via ons 

Zinnige Zorg Loket: goodpractices@vgz.nl. U 
kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw 
contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.

Good Practice: complexe wondzorg
Een goed voorbeeld van een Good Practice in 
de wijkverpleging is de complexe wondzorg. 
In Nederland hebben naar schatting 500.000 
patiënten per jaar te kampen met een complexe 
wond. Complexe wonden zijn wonden die zich 
niet sluiten binnen drie tot vier weken en waar-
aan onderliggende oorzaken of complicaties ten 
grondslag liggen. Wij willen de duur van com-
plexe wonden verkorten door de ‘regiefunctie 
complexe wondzorg’ te stimuleren. Dit is een 
traject waarin de zorgaanbieder die de regiefunc-
tie uitvoert, de patiënt begeleidt, adviseert en/
of behandelt. In dat kader ondersteunen wij een 
pilot in Zuid- en Noord-Limburg. 

De inzichten die we in deze Good Practice 
opdoen, leert ons gezamenlijk over de effecten 
van deze specifieke interventie zodat wij kunnen 
komen tot meer maatwerk bij de inkoop. In 2018 
schalen we op naar een viertal extra initiatieven 
om meer ervaring op te doen.

Nieuwe toetreders

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Het is 
voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar 
wat geleverd wordt. Aanbieders die hieraan vol-
doen, bieden in onze ogen immers zinnige zorg.
Als u een nieuwe toetreder bent in de wijkver-
pleging, kunt u via de inschrijving die start in  
juni een verzoek indienen voor een contract.  
De toelatingscriteria vindt u in bijlage 2. Nieuwe 
toetreders komen in het eerste jaar niet in aan-
merking voor een Plus-contract en toetsen wij 
aan de hand van de opgenomen criteria. Nieuwe 
toetreders Wijkverpleging, die in 2017 niet door 
VGZ zijn gecontracteerd voor Wijkverpleging  
kunnen zich tot 15 mei melden via het volgende  
e-mailadres: zorginkoop.wijkverpleging@vgz.nl,  
waarna wij u informeren over de te volgen pro-
cedure. Het procesverloop is voor nieuwe toe-
treders van de wijkverpleging gelijk aan dat voor 
bestaande zorgaanbieders. 

Diversiteitsbeleid

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met gods-
dienst, gezindheid en levensovertuiging van 
de verzekerde door geen zorgaanbieders uit te 
sluiten met een bepaalde godsdienst of over-
tuiging. Wij maken geen onderscheid op deze 
punten tussen zorgaanbieders bij de inkoop van 
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zorg. Te verwachten is dat onder zorgaanbieders 
soortgelijke levensovertuigingen en gezindten 
voorkomen als onder verzekerden. Dat betekent 
dat we zorgaanbieders van alle overtuigingen en 
gezindheid hebben gecontracteerd. Verzekerden 
kunnen, voor zover de verzekeringsvoorwaarden 
daar geen beperkingen aan stellen, vrij uit deze 
zorgaanbieders kiezen. Voor elke verzekerde is 
er dan in principe een passende zorgaanbieder 
beschikbaar.

Misbruik & Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een belangrijke rol in de toezicht op 
Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Gepast gebruik 
(MOG). Wij willen dat onze verzekerden een 
juiste prijs betalen voor de zorg die zij gebruiken. 
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, nood-
zakelijk, effectief en doelmatig is. Voor misbruik 
hanteren we de volgende definitie: onrechtmatig 
handelen, dat ten laste komt van voor de zorg 
bestemde middelen. Er is sprake van misbruik als 
feiten of omstandigheden opzettelijk door  
de zorgaanbieder worden verzwegen, opzettelijk 
een verkeerde of onvolledige voorstelling van 

zaken gegeven wordt, valse opgave verstrekt 
wordt over de zorg of de in rekening te brengen 
tarieven, dan wel het meewerken hieraan. We  
spreken van fraude wanneer er sprake is van opzet,  
als de geleverde zorg niet aan de wettelijke 
kwaliteits eisen voldoet om een financieel voor-
deel te verkrijgen en als de zorgaanbieder mis-
leidende 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 zorg-
aanbieder of tijdens de behandeling. De ver-
zekerde kan door dit besluit, financieel of anders-
zins, 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. 
 
VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het 
volgende principe: high trust, zero tolerance. 
Wij vertrouwen er in beginsel op dat uw organi-
satie misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomt 
en gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit 
vertrouwen beschaamt (dit blijkt bijvoorbeeld uit 
spiegelinformatie) en als het gedrag niet wordt 
aangepast dan sturen we bij via zorginkoop, 

materiële controles en fraudeonderzoek. Deze 
sturingsmogelijkheden zetten we proportioneel 
in. We bespreken MOG eveneens tijdens de  
zorginkoopgesprekken.

Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoopge-
sprekken en de inkoopprocedures sluiten wij al 
dan niet een contract met u. Dit kan verschillen 
per polis. Indien een verzekerde gebruikmaakt 
van een niet-gecontracteerde leverancier geldt 
er een lagere vergoeding op basis van de lijst 
maximale vergoedingen. Wij informeren onze ver-
zekerden over het gecontracteerde aanbod door 
middel van publicatie op de website. Naast de 
criteria voor het aangaan van een overeenkomst, 
hebben wij ook criteria voor het opzeggen van de 
zorgovereenkomst. Deze criteria vindt u in de zor-
govereenkomst.

11 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018



3 Proces 
zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken we 
samen met u op om het beste resul-
taat te halen. In dit hoofdstuk vindt 
u het proces en de planning van het 
inkoopseizoen 2018. 
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Procesverloop

In deze paragraaf beschrijven we de stappen en 
tijdlijnen van het zorginkoopproces voor wijk-
verpleging:.

Bereikbaarheid 

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

Voorbehoud voor wets- en 
beleidswijzigingen

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

Beleidswijziging, en dan?

Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens het 
contracteerproces, dan informeren wij u hierover 
via www.cooperatievgz.nl.

Algemene Voorwaarden 
Zorginkoop

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een con-
tractuele relatie aangaan, gelden de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Ze vormen een 
onmisbaar element in ons streven om samen met 
alle partijen in de zorg goede, betaalbare en toe-
komstbestendige zorg te organiseren. 

Periode Activiteit

publicatie inkoopbeleid 1 april 2017

toelichting inkoopbeleid in regionale 
bijeenkomsten

mei 2017

publicatie van het addendum op het 
inkoopbeleid bij gewijzigde bekosti-
ging en eventuele andere beleidswij-
zigingen

juni/juli 2017

inschrijving
1 juni t/m 30 juni 
2017 

beoordelen/analyseren  
inschrijvingen

juli/augustus 
2017

inkoopgesprekken of administratieve 
afhandeling 

september/
oktober 2017

afronding inkoop, ondertekening 
contract via digitale tool

uiterlijk 1 
november 2017
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4 Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbie-
ders
In onze inkoopcriteria hebben we  
niet alleen oog voor kwaliteit en betaal-
baarheid, maar ook voor klantbeleving.  
Wij vinden het belangrijk om de  
ideeën, standpunten en ervaring van 
zorg aanbieders en onze verzekerden 
mee te nemen in ons zorginkoopbeleid. 
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Informatiebronnen

Wat vinden onze verzekerden 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 ze leveren?  
Wij vragen het de zorgaanbieders en onze ver-
zekerden. Wij krijgen kennis van en inzicht in 
klantbeleving uit bestaande informatiebronnen 
en door aanvullend onderzoek. Zo maken we 
gebruik van markt- en evaluatieonderzoek,  
patiëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland  
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we  
krijgen via onze afdelingen Klachtenmanagement 
en Zorgadvies & Bemiddeling. Wij gebruiken deze 
informatie tevens tijdens het inkoopproces en 
gaan hierover graag met u in overleg.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbieders 
en verzekerden naar hun ideeën voor de zorg. 
We zijn actief op zoek naar Good Practices op het 
terrein van zinnige zorg. Dit is betere zorg tegen 
lagere kosten, mede dankzij en altijd samen met 
zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en verze-
kerden hebben zelf vaak goede ideeën over wat 
er anders of beter kan. Die ideeën halen we op via 
co-creatiesessies, in onze inkoopgesprekken en 
een apart VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het aandra-
gen van Good Practices, ofwel zinnige zorg:  
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
het-zinnige-zorg-loket.

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd advies geeft op gebie-
den 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 goedkering geven  
aan voorstellen over bijvoorbeeld fusies, statuten-
wijzigingen, de vaststelling van de jaarrekening 
en de benoeming 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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1. Palliatief Terminale Zorg (PTZ)

Definitie
Verzekerden komen in aanmerking voor PTZ wan-
neer het een levensbedreigende ziekte betreft 
waarbij geen (medische) behandeling meer 
plaatsvindt die gericht is op herstel of levens-
verlenging. De behandelend specialist/huisarts 
heeft vastgesteld dat de cliënt nog een levens-
verwachting heeft van minder dan drie maanden. 
Een wijkverpleegkundige indiceert vervolgens de 
omvang van PTZ en beschrijft dit in het zorgplan. 
Het doel van PTZ is de cliënt en zijn naaste omge-
ving zoveel mogelijk te ontlasten. De keuze voor 
de thuissituatie betekent wel dat er in die thuis-
situatie voor het toezicht een mantelzorger (of 
vrijwilliger) aanwezig moet zijn op die momenten 
dat de cliënt niet alleen kan zijn en de zorgpro-
fessional niet aanwezig is. Deze zorg kan ook in 
een verpleeghuis of hospice worden ingezet. De 
wens van de cliënt is hierin leidend.  PTZ is in de 
basis generalistische zorg en is gericht op goede 
kwaliteit van sterven, begeleiding van de patiënt 
en zijn naasten en pijnbestrijding. Bij PTZ is niet 
de genezing van de patiënt het doel, maar een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven.

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

Inkoopcriteria
Er zijn geen beroepsnormen voor verlening van 
PTZ. Er zijn wel landelijke richtlijnen, op basis 
waarvan wij onze inkoopvoorwaarden hebben 
gedefinieerd. 
Zorg wordt geleverd volgens bestaande richt-
lijnen en normen van de beroepsgroep zoals:
a.  palliatieve zorgrichtlijnen voor de praktijk 

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

pad stervensfase
c. richtlijnen Pallialine
d.  LESA (landelijke EersteLijns samenwerkingsaf-

spraak)

Voorwaarden
•  de zorgaanbieder is aangesloten bij een 

erkend Palliatief Netwerk;
•  uit het zorgplan blijkt dat de zorgaanbieder 

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

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

•  de zorgaanbieder beschikt over een schrif-
telijke verklaring van de hoofdbehandelaar 
(een medisch specialist of de huisarts) over de 
medische situatie en dat de levensverwach-
ting van de cliënt korter dan drie maanden is. 
De huisarts is eindverantwoordelijk voor de 
medische zorg in de thuissituatie;

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

•  de zorgaanbieder legt in het zorgplan vast, na 
overleg met cliënt, wie welke zorg levert tij-
dens de PTZ-fase;

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

•  de zorgaanbieders declareren in principe niet 
meer dan gemiddeld 12,6 uur per dag. Dit is 
een gemiddelde aantal uren dat als uitgangs-
punt genomen kan worden. Er zijn natuurlijk 
situaties mogelijk dat er gemiddeld meer zorg 
nodig is. Echter, de ervaring heeft geleerd dat 
12,6 uur per dag een goed uitgangspunt is. 

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

Bijlage 1 Inkoopcriteria bijzondere zorg of zorg voor bijzondere doelgroepen
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2. Intensieve Kindzorg (IKZ) 

Definitie
A.  Intensieve Kindzorg, dat onder de Zvw artikel 

2.10 Bzv is gepositioneerd, gaat om kinderen 
met complexe somatische problematiek of 
een lichamelijke handicap, waarbij sprake is 
van behoefte aan permanent toezicht, of

B.  Vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid 
beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard 
gaat met een of meer specifieke verpleegkun-
dige handelingen.

Specifiek gaat het om de volgende twee situaties:
•  Kinderen met zwaar complexe somatische 

problematiek of een lichamelijke handicap, 
die als gevolg van deze problematiek een 
behoefte hebben aan verzorging of verple-
ging en waarbij permanent toezicht nood-
zakelijk is. Onder permanent toezicht wordt 
verstaan dat onafgebroken toezicht en actieve 
observatie gedurende de gehele dag nodig 
is met betrekking tot fysieke functies, zodat 
tijdig ingrijpen mogelijk is. Doordat het kind 
zorg nodig heeft op zowel te plannen dagen 
en tijdstippen als op ongeplande tijden, vaak 
ook in de nachtelijke uren, volstaat toezicht 
op afstand of een meer passieve observatie 
niet. Bij de kinderen die een behoefte aan per-
manent toezicht hebben, kan elk moment iets 
ernstig mis gaan.

•  Het kan ook gaan om kinderen met lichtere 
complexe problematiek of een lichamelijke 
handicap, waarbij een of meer specifieke ver-
pleegkundige handelingen nodig zijn en waar-
bij zorg voortdurend in de nabijheid nodig 
is. Bij deze kinderen moet de zorg weliswaar 
gedurende de gehele dag in de nabijheid 
beschikbaar zijn, maar daarbij is geen per-
manente actieve observatie nodig. Het gaat 
dus om een vorm van beschikbaarheid van 
zorg die voor een groot deel bestaat uit meer 
passief toezicht. De zorg is echter wel nodig 
op zowel geplande als ongeplande zorgmo-
menten. Bij de specifieke verpleegkundig 
handelingen, gaat het om handelingen als het 
toedienen van zuurstof, aan- en afkoppelen 
beademingsapparatuur, toediening van intra-
veneuze medicatie toediening of parenterale 
voeding, verwisselen van canules en open-
houden en doorspoelen van katheters en der-
gelijke. 

Voorwaarden
•  Er is een schriftelijke verklaring van de 

medisch specialist/kinderarts die hoofdbehan-
delaar is, aanwezig, waarin de diagnostiek en 
verantwoording (in inhoud en termijn) voor de 
te leveren zorg wordt aangegeven.

•  Indien verpleging en persoonlijke verzorging 
gedeclareerd wordt bij kinderen onder de 18 
jaar hoeft er nog geen sprake te zijn van IKZ.

•  Er zijn landelijk een aantal ontwikkelingen 
gaande ten aanzien van de afbakening IKZ 
en reguliere zorg voor kinderen. Zo wordt er 
gesproken over het verleggen van de knip 
tussen de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet 
ten aanzien van persoonlijke verzorging en 
verpleging. Daarnaast wordt er gewerkt om 
het Medisch KindSysteem (MKS) in te voeren 
als landelijke standaard.  Aangezien dit proces 
nog niet is afgerond, gaat VGZ er ten tijde van 
publicatie van dit inkoopdocument nog vanuit 
dat er voor 2018 nog IKZ ingekocht zal worden 
conform huidige bekostiging. 

•  De context en zorgzwaarte van de IKZ is vaak 
zodanig specifiek dat VGZ er waarde aan 
hecht alleen gespecialiseerde zorgaanbieders 
te contracteren. Wij stellen daarom eisen aan 
medische kindzorghuizen, verpleegkundige 
kinderdagverblijven en thuiszorginstellingen 
die extramurale IKZ willen leveren. 
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Inkoopcriteria
Een aanbieder die IKZ levert voldoet aan de kwa-
liteitseisen zoals door de brancheorganisaties 
VGVK en/of BMKT wordt onderschreven. Alge-
mene voorwaarden voor contractering IKZ op 
basis van de branchenormen:
•  Aanbieders werken met protocollen, onder 

andere specifiek gericht op IKZ-zorg (op 
kind en ouders/verzorgers) zoals gepubli-
ceerd op: www.het medischekindzorgsys-
teem.nl: het kwaliteitskader, publicaties 
(factsheets) van VWS, zoals o.a.: zorg voor 
kinderen met een intensieve zorgvraag, zorg 
voor kinderen met een intensieve zorg per-
soonsgebonden budget en ZIN, zorgvraag 
voor kinderen met een intensieve zorgvraag 
gemeente en jeugdwet, zorg voor kinderen 
met een intensieve zorgvraag gebruikelijke 
zorg en intensieve zorgvraag onderwijs en 
zorg.

•  Aanbieders voldoen aan de kwaliteitseisen 
van personeel i.r.t.  de samenstelling van het  
team en eisen per professional: 

 •  Onder eisen aan het zorgteam ver-
staan we de aard van het team: in het 
zorgteam zijn disciplines opgenomen 
met specifieke kennis en opleiding en/
of scholing voor de verpleging, ver-
zorging en begeleiding van kinderen 
en ouders/ verzorgers in de IKZ-doel-
groep. Per type organisatie en afhanke-

lijk van de ‘geïndiceerde” vraagt dit een 
verschillende mix aan disciplines voor 
medische zorg, verpleging, verzorging 
en begeleiding. Tijdens de periode 
dat zorg wordt verleend is een Kinder-
verpleegkundige of Verpleegkundige 
niveau 5 (met ervaring met kinderen 
oftewel met kinderaantekening) verant-
woordelijk voor de zorg.

 •  Onder de eisen per professional ver-
staan we dat iedere professional een 
verklaring Omtrent Goed Gedrag 
(VOG) heeft en bevoegd en bekwaam 
is voor de te leveren handelingen.

3. Dementie

Definitie
Dementiezorg is zorg voor een cliënt waarbij de 
medisch specialist, huisarts of Specialist Oude-
rengeneeskunde de diagnose dementie heeft 
vastgesteld, óf een cliënt waarbij sprake is van: 
geobjectiveerde cognitieve stoornissen met 
belangrijke interferentie in het dagelijks leven, 
met afname ten opzichte van vroegere niveau 
van functioneren, niet te verklaren door delier of 
depressie. De cognitieve stoornissen zitten in 2 
van de 5 domeinen: geheugen, taal, visuospatiële 
functies, uitvoerende functies en/of gedrag of 
persoonlijkheid. (Def. volgens McKhann, 2011) ( 

bron: richtlijnendatabase.nl). De complexiteit van 
dementiezorg hangt samen met de (on)mogelijk-
heden van de patiënt en diens mantelzorg om 
regie te kunnen houden. De behoefte aan  
professionele ondersteuning kan in tijd en mate 
van betrokkenheid (intensiteit) variëren.
VGZ heeft als standpunt dat casemanagement 
een belangrijke voorwaarde is waarom mensen 
met dementie langer thuis kunnen blijven. De 
specifieke zorg in de vorm van interventies zoals 
psycho-educatie en gedragsinterventies kan 
eraan bijdragen dat mensen met dementie langer 
thuis kunnen blijven wonen, omdat hun mantel-
zorgers de zorg langer volhouden. Een vast en 
deskundig aanspreekpunt is daarbij van belang. 
Casemanagement dementie is een specialisti-
sche functie. Bij een minder complexe onder-
steuningsvraag (en regiemogelijkheden vanuit 
de mens met dementie en diens mantelzorgers) 
kan deze rol prima uitgevoerd worden door een 
wijkverpleegkundige of POH. Als de complexiteit 
van de ondersteuningsvraag toeneemt, kan de 
betrokkenheid van een gespecialiseerd case-
manager dementie noodzakelijk worden. De inzet 
kan bestaan uit consultatie, samenwerking of 
overname van de cliënt.

Primaire activiteiten van de functie casemanage-
ment dementie zijn:
•  zorgspecifieke interventies, gericht op onder-

steuning en begeleiding van de mantelzorger 
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ter voorkoming of verminderen van overbelas-
ting;

•  consultatiefunctie van de deelnemers aan het 
lokaal Multidisciplinair Overleg (MDO).

Voor 2018 kiest VGZ voor het continueren van de 
afspraken 2017 in afwachting van de resultaten 
van de landelijke ontwikkelingen. De inkoop-
criteria voor casemanagement dementie zijn in 
2018 niet veranderd ten opzicht van 2017. 

In 2017 komt er vanuit het Deltaplan Dementie 
een gezamenlijke visie op casemanagement 
dementie. Brancheorganisatie V&VN en het  
Zorginstituut ontwikkelen in 2017 een actueel 
expertiseprofiel voor casemanagement dementie. 
Daarnaast komt vanuit het Deltaplan Dementie 
een actieplan om te garanderen dat iedereen de 
zorg krijgt, zoals vastgelegd in de zorgstandaard 
dementie.

In 2018 maken wij geen extra afspraken meer 
voor projectkosten ketenzorg dementie. Alleen 
met zorgaanbieders die in 2017 met VGZ afspra-
ken hebben over de ketenkosten dementie willen 
wij in gesprek blijven over de mogelijkheden om 
de infrastructuur voor ketenzorg dementie in 
stand te houden. In 2017 zijn de zorgverzekeraars 
gezamenlijk op zoek naar effectieve netwerk-
structuren en effectieve ketensturing op regioni-
veau via een praktijkverbeterprogramma ‘samen 

op weg’. Mochten de resultaten van dit onder-
zoek leiden tot landelijke afspraken tussen de 
zorgverzekeraars dan ontwikkelen wij aanvullend 
beleid hierop.  

Inkoopcriteria casemanagement dementie
•  deskundigheidsniveau wijkverpleging 5 (of 

vergelijkbaar), aangevuld met specifieke  
opleiding Casemanagement dementie;

•  de casemanager dementie dient eventuele 
doorverwijzing onafhankelijk te realiseren,  
dat wil zeggen dat de cliënt bij doorverwijzing 
ook de keuzemogelijkheid krijgt om te kiezen 
voor een andere zorgaanbieder dan de  
moederorganisatie van de casemanager 
dementie.

•  casemanagement dementie wordt geleverd 
als onderdeel van het lokale multidisciplinaire 
team onder regie van de huisarts/POH of  
wijkverpleegkundige.

•  De zorgaanbieder die casemanagement 
dementie levert, is actief lid van het regionale 
netwerk dementie. Zorgaanbieders zijn zelf 
verantwoordelijk voor het functioneren van 
het regionale netwerk.

•  Zorgaanbieders volgen de Leidraad Ketenzorg 
Dementie en de Zorgstandaard Dementie

4. MedischSpecialistische  
Ver pleging Thuis (MSVT) 

MSVT maakt in 2018 volledig onderdeel uit van de 
aanspraak wijkverpleging. 

Medisch-specialistische verpleging thuis is (ver-
lengde) verpleging thuis na een ziekenhuisop-
name, onder medische verantwoordelijkheid van 
een medisch specialist. In 20-30% van het hui-
dige MSVT is er sprake van complexe verpleeg-
kundige zorg (hoog-complexe MSVT), waarbij het 
veelal gaat om een op zichzelf staande verpleeg-
technische handeling die onderdeel uitmaakt van 
medisch specialistische zorg. De complexiteit 
duidt op de mate waarin ge- 
specialiseerde verpleegkundige zorg nodig is. 
Onder laag-complexe MSVT zorg wordt stoma-
zorg, wondzorg en reguliere verpleegkundige 
handelingen verstaan. 
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5. Onplanbare zorg

Uitgangspunt voor 2018 is: Bij onplanbare zorg 
gaat het om zorg die ontstaat door een acute 
vraag, passend binnen de aanspraak wijkverple-
ging en die uitgevoerd moeten worden op de tijd 
dat de zorgvraag zich voordoet. De aanrijtijd is 
passend bij de aard van de vraag. VGZ spreekt 
de prestatie beschikbaarheid alleen af met aan-
bieders die aantoonbaar een regionale functie 
vervullen om in onrendabele uren (avond vanaf 
22:00u en nacht / weekend) de onplanbare zorg-
vraag op te volgen. Onplanbare zorgvragen wor-
den op verantwoorde wijze zo spoedig mogelijk 
in planbare zorg ondergebracht. Hangende de 
uitkomsten van intern en extern onderzoek zal 
VGZ de afspraken en voorwaarden 2017 zoveel 
mogelijk continueren in 2018.

Inkoopcriteria:
• u bent 24 uur per dag bereikbaar/beschikbaar;
•  u moet binnen 30 minuten ter plaatse kunnen 

zijn; 
•  er is een zorgplan waarin opgenomen is dat 

onplanbare zorg noodzakelijk is voor de cliënt;
•  Onplanbare zorg wordt alleen geleverd in de 

avond -en nachturen tussen 22-7uur; 
•  alle cliëntgebonden zorg worden gedecla-

reerd op cliëntniveau op de integrale doel-
groepprestatie.

•  Aanbieders waarmee de prestatie beschik-
baarheid is afgesproken werken mee aan ons 
onderzoek naar onplanbare zorg.
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Criteria voor contractering die gelden voor  
zowel nieuwe als bestaande aanbieders. Om  
een overeenkomst te kunnen sluiten moeten  
alle zorgaanbieders aantoonbaar voldoen aan 
onderstaande eisen. Ook gedurende de looptijd 
van de overeenkomst moeten zij aan deze eisen 
blijven voldoen.

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

onder de zorgaanspraak verpleging en  
verzorging valt. 

•  Werkt volgens de geldende beroepsstandaar-
den en –protocollen. Zijn verpleegkundigen 
werken volgens het normenkader van de 
V&VN. 

•  Levert zorg die voldoet aan de eisen en 
voorwaarden zoals gesteld in de vigerende 
beleidsregels en tariefbeschikkingen, de  
productspecificaties en tenminste aan  
hetgeen binnen de kring van beroeps-
beoefenaren gebruikelijk is. 

•  Voldoet aan de eisen uit de bestuurs-
verklaring.

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

relatie is met het sociaal domein binnen de 
gemeenten waar de zorgaanbieder actief is. 

•  Kan aantonen dat er een samenwerkings-
relatie is met in ieder geval andere V&V aan-
bieders, de huisarts, andere professionals in 
de 1e lijn en 2e lijn binnen de gebieden waar 
de zorgaanbieder actief is. 

•  Weigert geen zorg aan cliënten o.b.v. cliënt-
kenmerken en zorgzwaarte kenmerken zonder 
voorafgaand overleg met VGZ. 

•  Beëindigt geen zorg bij bestaande cliënten 
zonder voorafgaand overleg met VGZ.

•  Informeert schriftelijk direct VGZ wanneer de 
juridische structuur verandert; het bestuur 
verandert of wanneer er sprake is van een 
aanstaande overname tussen inschrijving en 
eventuele contractering.

•  Streeft ernaar zo min mogelijk aantal zorgver-
leners per cliënt in te zetten. 

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

Aanvullende eisen nieuwe
zorgaanbieders. 

VGZ hanteert het uitgangspunt dat elke zorgaan-
bieder doelmatig moet zijn. Voor nieuwe zorg-
aanbieders gelden de onderstaande aanvullende 
eisen:
•  Nieuwe zorgaanbieders moeten moeten 

bereid zijn doelmatigheidsafspraken te maken 
indien nodig en inzicht geven in gemiddelde 
kosten, gemiddelde doorlooptijd, gemiddelde 
uurinzet. 

•  Nieuwe zorgaanbieders worden gedurende 
1 jaar als potentiele aanbieder beschouwd 
waarbij bij onvoldoende doelmatigheid en/
of kwaliteit de overeenkomst het volgend jaar 
niet wordt verlengd.

•  De zorgaanbieder toont aan dat hij financi-
eel gezond is. Hierbij wordt op basis van de 
meest recente jaarrekening gekeken naar 
solvabiliteit (eigen vermogen /  totaal ver-
mogen), current ratio (vlottende activa / kort-
lopende schulden) en het netto resultaat.  
Van voldoende financiële gezondheid is 
sprake bij een solvabiliteit groter of gelijk aan 
15,0%, een current ratio hoger of gelijk aan 
1,0% én indien een positief netto resultaat is 
gerealiseerd. 
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• De zorgaanbieder overlegt een Toelating WTZi 
•  De zorgaanbieder overlegt een verklaring 

omtrent gedrag voor rechtspersonen (VOG 
RP) 

•  De zorgaanbieder overlegt de inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 
januari 2017) de statuten van de inschrijvende 
zorgaanbieder en de juridische structuur van 
de inschrijvende zorgaanbieder (N.B. wanneer 
de juridische structuur verandert; het bestuur 
verandert of er is sprake van een aanstaande 
overname tussen inschrijving en eventuele 
gunning, dan dient de inschrijvende zorg-
aanbieder direct VGZ hierover schriftelijk te 
informeren). VGZ zal alleen met de direct 
leverende entititeit een overeenkomst sluiten. 

•  De zorgaanbieder levert een ondernemings-
plan aan dat voldoet aan het format. In het 
ondernemingsplan zijn de volgende onder-
werpen uitgewerkt: wat voor zorg levert de 
aanbieder, waar, hoe, met wie en welke juridi-
sche structuur.

•  De zorgaanbieder beschikt over een AGB 
code voor verpleging en verzorging

•  Nieuwe zorgaanbieders Wijkverpleging,  
die in 2017 niet door VGZ zijn gecontracteerd 
voor Wijkverpleging kunnen zich uiterlijk  
tot 15 mei melden via het e-mailadres:  
zorginkoop.wijkverpleging@vgz.nl. De 
nieuwe zorgaanbieders worden dan nader 
geinformeerd over de te volgen procedure.

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

Eisen van bekwaamheid
De zorgaanbieder dient vanaf datum inschrijving 
te voldoen aan de volgende (geschiktheids-) 
eisen en dient ook gedurende de looptijd van de 
overeenkomst aan deze voorwaarden te blijven 
voldoen. De zorgaanbieder verklaart tevens te 
voldoen en zich te houden aan de geldende wet- 
en (lagere) regelgeving en de afspraken en regels 
zoals beschreven in de overeenkomst inclusief 
bijbehorende addenda.
•  De zorgaanbieder is ingeschreven in het 

register van de Kamer van Koophandel en 
overlegt zijn inschrijving. 

•  De zorgaanbieder beschikt over een formeel 
vereiste toelating voor de levering van  
wijkverpleging zoals verzekerd in de Zorg-
verzekeringswet en voldoet aantoonbaar aan 
alle voorwaarden daarvoor, tenzij dit op grond 
van de wet niet langer is vereist.

•  De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling 
verslaggeving WTZi.

•  De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Zorg-
brede Governancecode ingevoerd, tenzij dit 
op grond van de werkingssfeer zoals vermeld 
in de Zorgbrede Governancecode niet van 
toepassing is.

•  De zorgaanbieder werkt systematisch aan het 
verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door 
een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk 
en/of internationaal erkend is en gepaard  
gaat met onafhankelijke toetsing (externe 
audit). In dit kwaliteitssysteem zijn de lande-
lijke kwaliteitskaders voor de wijkverpleging 
geïntegreerd. 

•  De zorgaanbieder beschikt over een gedegen 
bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige 
en juiste levering van gegevens aan de zorg-
verzekeraar binnen de door de zorgverzeke-
raar aangegeven termijn.

•  De zorgaanbieder is adequaat verzekerd 
voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid 
ter hoogte van minimaal € 2.500.000 (per 
gebeurtenis), of heeft deze aantoonbaar per  
1 januari 2017 afgesloten.
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Uitsluitingsgronden
De zorgaanbieder verklaart of de volgende uitslui-
tingsgronden van toepassing zijn. Uw organisatie 
betreft een organisatie:
•  Jegens wie geen veroordeling bij een onher-

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

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

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

•  Jegens wie geen rechterlijke uitspraak met 
kracht van gewijsde volgens de op hem van 
toepassing zijnde wet- of regelgeving van 
een lidstaat van de Europese Unie is gedaan, 
waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is 
met zijn beroepsgedragsregels;

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

•  Die aan haar verplichtingen heeft voldaan 
t.a.v. de betaling van de sociale zekerheidsbij-
dragen overeenkomstig de wettelijke bepalin-
gen van het land waar hij is gevestigd of van 
Nederland;

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

•  Die zich niet ernstige schuldig heeft gemaakt 
aan valse verklaringen bij het verstrekken 
van de inlichtingen die voor de overeen-
komst (kunnen) worden verlangd, of de voor 
de overeenkomst relevante inlichtingen niet 
heeft verstrekt.

Onderlinge Dienstverlening
 (onderaanneming)
•  De zorgaanbieder heeft zelf zorg verlenend 

personeel in loondienst (of werkt met ZZPérs) 
en zet het productiebudget niet door aan 
onderaannemers.

•  De zorgaanbieder wil onderaanneming inzet-
ten voor de productie 2018, en vult hiertoe 
het Format Onderlinge Dienstverlening. 

(NB: VGZ heeft het recht om onderaannemers te 
weigeren.)

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

•  Onverminderd geldt dat bij alle onderaanne-
ming de hoofdaannemer verantwoordelijk en 
aansprakelijk is voor de dienstverlening van 
de onderaannemer.
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