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Zorginkoopbeleid 2019 Transformatiegelden MSZ 
NIEUW  -  Betreft aanvulling 

Inleiding
 In het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord 
(HLA) 2019-2022 zijn afspraken op
genomen over transformatiegelden. 
Deze transformatiegelden zijn onder
deel van het Budgettair Kader Zorg. 
Binnen de reguliere contractering 
kunnen afspraken worden gemaakt 
over de eventuele inzet van deze 
transformatiegelden. 
In deze aanvulling op ons inkoop
beleid 2019 beschrijven we hoe  
Coöperatie VGZ omgaat met de in
zet van transformatiegelden.

Aanbieders van medischspecialistische zorg 
kunnen initiatieven indienen die bijdragen aan 
de beoogde transformatie, aansluitend bij de 
doelstellingen uit het rapport van de Taskforce 
“De juiste zorg op de juiste plek”. Aanbieders 
kunnen daartoe een uitgewerkt schriftelijk voor
stel indienen dat door VGZ getoetst wordt aan 
de landelijke afspraken en ons inkoopbeleid.

Het zorginkoopbeleid van Coöperatie VGZ is 
gebaseerd op onze visie over zinnige zorg. Dat is 
zorg die beter is voor de patiënt, tegen lagere 
kosten. Toegepast op de gedachte achter de 
juiste zorg op de juiste plek, willen we aanbie
ders uitdagen om voorstellen in te dienen die 
voldoen aan de volgende criteria:
•  Voorstellen ‘verplaatsen’ de zorg op een 

zodanige manier dat de zorg ‘minder zwaar 
en soms minder langdurig’ is en waarbij de 
zorg beter aansluit op de behoefte van de 
patiënt en/of dichterbij of in de thuissituatie 
van de patiënt geleverd wordt.

•  Voorstellen zijn aantoonbaar beter voor de 
patiënt en substantieel goedkoper; besparin
gen die gerealiseerd worden, mogen niet 
worden ingezet voor het intensiveren of 
financieren van andere vormen van zorg bij 
de indiener zelf.

•  Het financiële resultaat van het initiatief 
moet bij voorkeur binnen 1 jaar, maar uiterlijk 
binnen 2 jaar gerealiseerd zijn.

Uiteraard moeten de initiatieven voldoen aan de 
criteria zoals ze zijn overeengekomen binnen het 
HLA.

De HLA-criteria voor initiatieven
•  Ze dragen bij aan de transformatie, zoals 

beschreven in het rapport van de Taskforce 
‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’;

•  Ze zijn passend in het gedeelde meerjaren
perspectief;

•  Ze zijn substantieel van aard;
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•  Ze hebben een blijvend effect;
•  De door de initiatieven bespaarde omzet bij 

de zorgaanbieder(s) wordt niet opgevuld;
•  De initiatieven worden binnen de contracte

ring op eigen merites beoordeeld;
•  Tenminste één medischspecialistische zorg

aanbieder en één zorgverzekeraar zijn partij 
in het initiatief.

Beschikbare transformatieopslag 
•  De totale hoogte van de transformatiegelden 

van VGZ is gebaseerd op ons landelijk markt
aandeel van het landelijk beschikbare trans
formatiegeld zoals overeengekomen in het 
HLA. 

•  VGZ beoordeelt elk voorstel op zijn/haar 
merites op basis van de criteria uit het HLA 
en de in deze aanvulling op het inkoopbeleid 
gestelde voorwaarden; inzet van transforma
tiegelden gebeurt op basis van inhoudelijke 
voorstellen; aanbieders hebben niet per defi
nitie recht op een deel van de beschikbare 
gelden. Eventuele afstemming over het ver
krijgen van transformatiegelden van meer
dere verzekeraars vindt plaats op initiatief 
van de zorgaanbieder.

•  De afspraak over de inzet van transformatie
gelden worden in een addendum bij het con
tract opgenomen. In het HLA is afgesproken 
dat de transitiegelden worden verwerkt in de 
prijslijsten. De transformatiegelden worden 

dan als een specifieke herleidbare opslag 
opgenomen in de totale omvang van het 
contract (bedragen worden geoormerkt) en 
worden indien nodig in de financiële afreke
ning verrekend tot de maximale overeenge
komen opslag. VGZ staat open voor alterna
tieve voorstellen voor het vastleggen van 
toegezegde transformatiegelden als dat van
uit het oogpunt van de administratieve las
ten of onnodige complexiteit wenselijk is.

•  De implementatie van de voorgenomen initi
atieven wordt door de zorgaanbieder en de 
verzekeraars gemonitord gedurende het 
contractjaar. Als de transformatiegelden niet 
conform de afspraak worden ingezet dan kan 
de transformatiebijdrage worden stopgezet 
en/of worden de gelden verrekend.

Werkwijze 
•  Zorgaanbieders die gebruik willen maken 

van deze transformatiegelden, kunnen hun 
initiatiefvoorstel indienen via hun reguliere 
VGZcontactpersoon voor de zorginkoop, 
deze kent immers de totale (lokale) context 
van de zorgaanbieder; 

•  De initiatieven worden besproken in het 
reguliere inkoop/contracteringsoverleg met 
de betreffende zorgaanbieder; Daarvoor is 
het belangrijk dat de plannen zo concreet 
mogelijk vóór de inkoopgesprekken zijn toe
gestuurd. 

•  Bij toekennen worden er resultaatsafspraken 
gemaakt die op vooraf afgesproken momen
ten worden gemonitord in het reguliere 
inkoop/contracteringsoverleg tussen VGZ en 
de betreffende zorgaanbieder waarbij aan
dacht is voor het voorkomen van onnodige 
administratieve lasten. 

Monitoring 
•  Vóór de afgesproken monitormomenten 

levert de zorgaanbieder de afgesproken 
informatie schriftelijk of digitaal aan via de 
reguliere contactpersoon voor de zorgin
koop; 

•  Tijdens de reguliere inkoopgesprekken wor
den de voortgang en de resultaten van het 
initiatief besproken, waarbij er aandacht is 
voor het voorkomen van extra administra
tieve lasten; 

•  Wanneer tussentijds blijkt dat de overeenge
komen resultaten niet gerealiseerd worden, 
dan wordt de opslag voor de transformatie
gelden ingetrokken en waar nodig verre
kend. De bewijslast van de (tussentijdse) 
resultaten ligt bij de aanbieder, de beoorde
ling bij VGZ, op basis van de gezamenlijk 
vastgestelde doelen, indicatoren en resulta
ten.
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