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Zinnige zorg:  
patiënt centraal en  
verspilling voorkomen

1 Inkoopbeleid 
2019
De zorg verandert voortdurend. Er 
komen continu nieuwe medicijnen 
en behandelwijzen, de verwachtin-
gen 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 ieder-
een aan. 
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Op zorgaanbieders en zorgverzekeraars rust 
daarom een grote verantwoordelijkheid: samen 
moeten we zorgen voor de juiste, gepaste zorg 
op de juiste plek op de juiste manier. Sinds drie 
jaar faciliteert Coöperatie VGZ, als invulling van 
onze maatschappelijke rol, dat zorgaanbieders de 
ruimte krijgen om te werken aan zinnige zorg. Dat 
is zorg die beter is voor de patiënt tegen lagere 
kosten – mede dankzij en altijd samen met zorg-
aanbieders.

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

Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

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

te geven om aan zinnige zorg te werken, terwijl er 
nu allerlei belemmeringen zijn. Daarom doen we 
dit in co-creatie met zorgaanbieders, belangenor-
ganisaties, patiënten en andere verzekerden. 
Door zo de kosten in de hand te houden, hoeven 
premies en eigen risico minder te stijgen. Zo leve-
ren we een bijdrage aan de solidariteit. We wer-
ken dan ook aan een combinatie van goede en 
daarmee betaalbare zorg.

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

Good practices in de praktijk
Met onze alliantiepartners uit het netwerk voor 
zinnige zorg werken we concreet aan opschaling 
van good practices. Geïnspireerd door initiatie-
ven van zorgaanbieders zoeken we actief naar 
nieuwe werkwijzen die leiden tot betere zorg 
tegen lagere kosten. Dat doen we onder meer 
met onze allianties in Nijmegen, Gorinchem, 
Uden, Tilburg, Noord-Limburg, de Drechtsteden 
en de kop van Noord-Holland.

Het resultaat is tot nu toe een verzameling van 
meer dan honderd Good Practices die aantoon-
baar leiden tot zinnige zorg. Wij zetten ons maxi-
maal in voor een brede implementatie van deze 
(nieuwe) werkwijzen en concepten. Dat doen we 
onder meer door in de contractering voorrang te 
bieden aan aanbieders die met good practices 
van zinnige zorg aan de slag willen. Die voorrang 
kan de vorm aannemen van meerjarenovereen-
komsten en/of afwijkende volume- en prijs-
afspraken. Onze inkopers laten u daarom graag, 
ondersteund met kennis en ervaringen van de 
aanbieders die ze aandroegen, de Good Practices 
zien die leiden tot betere zorg tegen lagere 
 kosten. Daarbij gaan ze ook met u in gesprek over 
uw prestaties in relatie tot die van andere zorg-
aanbieders. 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 
patiënt. Wanneer er voldoende tijd en aandacht 
is, kunnen we patiënten 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 diagnos-
tiek krijgen patiënten de zorg die bij hen past. 
Omdat het belangrijk is dat mensen beter en lan-
ger zelfstandig (thuis) kunnen leven, is verster-
king van het sociale domein van groot belang. 
Daartoe werken we als zorgverzekeraar - en via 
onze zorgkantoren – waar mogelijk samen met 
gemeenten en zorgaanbieders in de eerste lijn. 

Van elkaar leren

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

Onze visie op Eerstelijnsverblijf en 
Geriatrische revalidatiezorg

Bij VGZ geloven we in een sterke organisatie van 
de eerstelijnszorg. Dit voorkomt onnodig gebruik 
van duurdere specialistische of intramurale zorg. 
Eerstelijnsverblijf (ELV) en Geriatrische revalida-
tiezorg (GRZ) worden beide gekenmerkt door een 
tijdelijke periode van zorg, waarbij de verwach-
ting is dat de patiënt op korte termijn herstelt 
(met uitzondering van palliatieve zorg). Gezien de 
overeenkomsten tussen ELV en GRZ kopen wij 
deze zorg waar mogelijk geïntegreerd in.

Eerstelijnsverblijf
ELV is bedoeld voor mensen die om medische 
redenen tijdelijk niet thuis kunnen verblijven of 
voor mensen in een herstelperiode na een zieken-
huisopname. In beide gevallen is op korte termijn 
herstel te verwachten met terugkeer naar huis. 
Door juist gebruik van deze zorg voorkomen we 
onnodige spoedzorg. Een bijzondere doelgroep is 
de patiënt die in zijn of haar laatste levensfase 
niet meer thuis kan verblijven. Bij deze palliatieve 
zorg staan kwaliteit van leven en waardig sterven 
centraal.

Het eerstelijnsverblijf is kwetsbaar. We willen met 
elkaar het juiste gebruik binnen de keten van zorg 
stimuleren, ook moet de setting geschikt zijn 
voor de doelgroep. ELV is geschikt voor diverse 

doelgroepen, die we bij VGZ graag nog beter in 
beeld hebben. Sommige doelgroepen vragen om 
clustering van zorgaanbod. We scherpen onze 
visie aan door met u, met huisartsen en zieken-
huizen in gesprek te blijven over de rol van ELV 
binnen de keten. Zeker ook bij nieuwe initiatieven 
zullen we het gesprek aangaan met dezelfde par-
tijen over de positie van ELV binnen de keten. 
Indien u nieuwe initiatieven wilt starten voor ELV, 
bespreken we dit graag tijdig met u.
 
Een belangrijke ontwikkeling in 2017 die zijn ver-
dere invulling krijgt in 2018 en 2019, is de ontwik-
keling en inrichting van de Eerste Lijns Verblijflo-
ketten (ELV-loket). Per 1 april 2018 moet er een 
landelijk dekkend netwerk zijn. De zorgverzeke-
raars formuleerden in 2017 gezamenlijk de inhou-
delijke voorwaarden waaraan een loket moet vol-
doen. De bijhorende definitie van een ELV-loket is 
als volgt: 

“Een ELVloket faciliteert naar de plek waar 
een verwijzer kan aangeven dat hij de cliënt 
met een zorgvraag wil plaatsen. Dit loket  
is 7/24 uur beschikbaar en biedt 7/24 uur  
opnamegarantie.”
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Voor 2019 willen we het ELV-loket doorontwikke-
len. Speerpunten in de gesprekken die wij met 
zorgaanbieders hierover willen voeren zijn: 
•  Het is wenselijk de infrastructuur in de eerste-

lijn waar mogelijk te verbinden. We verkennen 
regionaal de meerwaarde om de functie van 
het ELV-loket te verbreden naar bijvoorbeeld 
de crisisregeling Wlz en GRZ.

•  Gezien de regionale rol van het ELV-loket in 
het toewijzen van zorg ligt hier een mogelijk-
heid om via het loket beter zicht te krijgen op 
de regionale beschikbare capaciteit en knel-
punten hierin.  We zetten in 2019 in op het krij-
gen van transparantie op het vlak van knel-
punten in capaciteit, seizoenspatronen en 
effectieve en minder effectieve oplossingen. 

Geriatrische revalidatiezorg
VGZ wil met GRZ multidisciplinaire zorg bieden 
aan laag belastbare ouderen na een acute aan-
doening of acute functionele achteruitgang, 
waarbij er een redelijke verwachting is van de 
herstelmogelijkheden. Het belangrijkste doel van 
de revalidatie is om zelfstandig te worden of te 
blijven. VGZ ziet hierbij een verbeterpotentieel op 
verdere ambulantisering van de zorg en maakt 
hierover graag verbeterafspraken met u.

Bij VGZ vinden we het belangrijk dat in de GRZ-in-
stelling sprake is van een therapeutisch klimaat. 
Met het therapeutisch klimaat wordt de cultuur 

en omgeving van een  revalidatie afdeling 
bedoeld, waarbij alles (omgeving, personeel en 
relatie tussen personeel en cliënt) in het teken 
staan van activatie van de cliënt en bevordering 
van de eigen regie van de cliënt. Alle momenten 
van de dag worden benut als momenten voor 
beweging en training. De therapie wordt geinte-
geerd in de zorg en de therapeuten op de afde-
ling coachen de verpleegkundigen/verzorgenden 
in deze benadering. 

VGZ vindt het van wezenlijk belang dat met name 
de verpleegkundigen en verzorgenden training 
ontvangen in deze manier van benaderen van de 
doelgroep. Wij stellen als voorwaarde dat mini-
maal 25% van de verpleegkundigen/verzorgen-
den op voldoende niveau is getraind en 
geschoold. Voor 2018 gaf VGZ in haar inkoopdo-
cument de GRZ-organisaties de vrijheid om de 
opleidingen in samenspraak met MBO/HBO-oplei-
dingen vorm te geven. Voor 2019 is deze vrijblij-
vendheid niet meer aanwezig, en vandaar de eis 
van 25%. Voor de fysiotherapeuten geldt dat 
minimaal 33% de opleiding tot geriatrisch fysio-
therapeut volgt en/of heeft afgerond.
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2. Toelichting op 
onze criteria
In dit hoofdstuk leest u hoe we ELV en 
GRZ inkopen op basis van criteria en  
inzichten rond zinnige zorg.
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Voorwaarden
VGZ hanteert voor de inkoop van ELV en GRZ in 
2019 de volgende voorwaarden: 
•  algemene inkoopeisen voor (bestaande) aan-

bieders;
•  aanvullende inkoopeisen palliatief terminale 

zorg binnen eerstelijnsverblijf.
 
In bijlage 1 vindt u de algemene inkoopeisen aan-
bieders GRZ en ELV en palliatief terminale zorg 
binnen ELV. Ook treft u daar de inkoopeisen voor 
het ELV-loket aan. Daarnaast hanteren wij voor 
ELV en GRZ onderstaande uitgangspunten voor 
het plafond en tarief.

Zorgkostenplafond
Zorgaanbieders die gecontracteerd worden voor 
zowel ELV als GRZ, krijgen een zorgkostenplafond 
voor beide zorgsoorten afzonderlijk. Deze zorg-
kostenplafonds zijn voor 25% uitwisselbaar.

Er zijn drie mogelijkheden:
1. Uw organisatie levert alleen ELV; 
2. Uw organisatie levert alleen GRZ; 
3. Uw organisatie levert zowel ELV als GRZ;

Ad 1. 
Als u alleen ELV levert, is het volgende van toe-
passing:
•  zorgkostenplafond 2019 = 0,85 x (mits gereali-

seerd) zorgkostenplafond 20181 inclusief cli-
entvolgende groei. De resterende 15% wordt 
indien nodig cliëntvolgend ingezet gedurende 
2019. 

Ad 2. 
Als u alleen GRZ levert, is het volgende van toe-
passing:
•  voor het vaststellen van de plafonds voor deze 

groep nemen we als basis het zorgkostenpla-
fond 2018. 

Ad 3.
Zorgaanbieders die zowel voor ELV als GRZ wor-
den gecontracteerd, krijgen een zorgkostenpla-
fond voor beide zorgsoorten. Deze afzonderlijke 
zorgkostenplafonds zijn voor 25% uitwisselbaar. 
De hoogte wordt bepaald door zorgkostenpla-
fond 2019 = Y x (mits gerealiseerd) zorgkostenpla-
fond 20182 met mogelijkheid van 20% cliëntvol-
gende groei.

Samenwerkingsafspraak voor Verpleging & 
Verzorging (V&V), ELV en GRZ
Als onderdeel van een samenwerkingsafspraak met 
aanbieders is in bepaalde regio’s sprake van een 
totaal zorgkostenplafond over de zorgsoorten V&V, 
ELV en GRZ. We continueren deze afspraak met de 
zorgaanbieders voor wie deze afspraak van toepas-
sing was. De totaalafspraak stellen we vast op basis 
van de vastgestelde plafonds volgens de individu-
ele criteria per zorgsoort (zie ook inkoopbeleid wijk-
verpleging 2019).

Tarief Eerstelijnsverblijf

Wet- en regelgeving biedt geen mogelijkheid tot 
invoering van een integraal tarief. Wij stimuleren 
de juiste inzet van hoog- en laagcomplexe zorg 
door het afspreken van tarieven die niet leiden tot 
een prikkel voor hogere inzet van zorg dan nood-
zakelijk. Uitgangspunt is dat VGZ voor 2019 de 
ELV-tarieven behoudt met als basis 2018 + index.   
Bij de inkoop ligt de focus op de verhouding tus-
sen hoog- en laagcomplex en de juiste inzet. We 
zien in veel regio’s mogelijkheden voor huisartsen 
om ELV laag complex beter te benutten. Graag 
maken we hierover verbeterafspraken over met u.  
Voor het tarief Palliatief Terminale Zorg geldt: 
tarief 2019 = tarief 2018 +index. 1  Gerealiseerd zorgkostenplafond 2018 betekent: indien de omzet hoger of gelijk is aan het afgesproken zorgkostenplafond,is de basis 

het afgesproken zorgkostenplafond 2018. Indien de omzet lager is, geldt als basis de gerealiseerde omzet
2  Gerealiseerd zorgkostenplafond 2018 betekent: indien de omzet hoger of gelijk is aan het afgesproken zorgkostenplafond,is de basis 

het afgesproken zorgkostenplafond 2018. Indien de omzet lager is, geldt als basis de gerealiseerde omzet
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We vragen net als in 2018 per kwartaal een lande-
lijke monitor uit om zicht te houden op cliëntstro-
mingen. Deze monitor is landelijk ontwikkeld. 

Opslag op tarief
We vinden het belangrijk dat klanten de juiste 
zorg op de juiste plek ontvangen. Dit bevordert 
de zelfstandigheid en de terugkeer naar huis. Om 
dit te stimuleren kennen we een opslag toe bij 
een kortere ligduur voor ELV hoog complex en 
ELV laag complex. Voor het bepalen van de 
gemiddelde ligdagen gaan we uit van het gehele 
jaar 2017. 
Zorgaanbieders die in 2017 minder dan 10 VGZ 
cliënten in zorg hadden worden uitgesloten van 
een bonus. Bij het bepalen van de ligduur wordt 
de palliatieve zorg buiten beschouwing gelaten. 
De opslag kan toegekend worden tot het NZa 
max tarief is bereikt.

Tarief geriatrische revalidatiezorg

•  Voor de GRZ hanteren wij ook voor 2019 een 
gedifferentieerd prijsbeleid, met als doel het 
stimuleren van kortdurende opnames. Dat 
betekent voortzetting van de tariefskorting op 
de NZa-maximumtarieven, waarbij we een 
onderscheid maken in drie groepen:

•  Ambulante zorgtrajecten (valt onder kortdu-
rend)

 - klinisch kortdurend tot en met 28 dagen
 - Middellang van 29 t/m 56 dagen
 - Langdurig vanaf 57 dagen

Good practices

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

wijze, procedure, samenwerking of techno-
logische ontwikkeling;

•  zinnige zorg; betere zorg tegen lagere  
kosten, mede dankzij en altijd samen met 
zorgaanbieders;

• de patiënt staat centraal;
• zorg is vastgesteld in de praktijk;
• de zorg is op andere plekken toepasbaar; 
• de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 
vervullen richting zorgaanbieders.
 
Wij zoeken actief naar dit soort initiatieven die de 
zorg verbeteren en de doelmatigheid verder ver-
groten. 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 contactper-
soon bij de afdeling Zorginkoop.

Gemiddeld aantal 
behandeldagen

Bonus % op 
tarief  
(tot Nza max)

minder dan 36 dagen 5%

36 tot 41 dagen 2%

41 of meer dagen OF aantal  
VGZ-cliënten in zorg in 2017 <10

0%
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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 2019, plus onze con-
tactgegevens. Ook leest u hier hoe 
wij omgaan met nieuwe toetreders, 
diversiteit van zorgaanbieders, mis-
bruik en oneigenlijk gebruik.
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Procesverloop

Dit zijn de stappen en tijdlijnen van het zorgin-
koopproces voor ELZ en GRZ:

• 1 april 2018:   publicatie inkoopbeleid;

• April- mei 2018:  toelichting inkoopbeleid 
(vorm wordt nader 
bepaald)

•  15 mei -  inschrijving door middel 
15 juni 2018:  van indiening.

• Juni - juli 2018:   publicatie van het 
addendum op het 
inkoopbeleid bij (lande-
lijke) beleidswijzigingen;

• Juli - augustus 2018:   beoordelen/analyseren 
inschrijvingen;

•  1 augustus t/m  inkoopgesprekken 
15 oktober 2018:   en/of administratieve 

afhandeling

•  uiterlijk 15 okto- afronding inkoop,  
ber 2018:   ondertekening contract 

via digitale tool.

•  12 november  Publicatie contractering 
publiciatie:    voor onze verzekerden 

gecontracteerd aanbod

Bereikbaarheid 

ELV
Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid of –
proces ELV , kunt u met ons contact opnemen via 
uw zorginkoper of via ZorginkoopELV.GRZ@vgz.nl. 
Wij streven ernaar om uw vraag binnen vijf werk-
dagen te beantwoorden. 

GRZ
Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid of –
proces, dan kunt u met ons contact opnemen  
via uw zorginkoper of via het e-mailadres  
ZorginkoopELV.GRZ@vgz.nl. Wij streven ernaar 
om uw vraag binnen vijf werkdagen te beant-
woorden. 

Nieuwe toetreders

Bij VGZ behandelen we alle zorgaanbieders gelijk. 
Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, 
maar wat geleverd wordt. Voor alle aanbieders 
binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde 
voorwaarden, dus ook voor nieuwe toetreders.

Een nieuwe zorgaanbieder is een aanbieder die in 
2018 niet door VGZ is gecontracteerd voor ELV of 
GRZ. Voor nieuwe zorgaanbieders gelden de 
eisen waaraan reeds bestaande aanbieders moe-
ten voldoen. De algemene inkoopeisen vindt u in 

bijlage 1. VGZ stimuleert voor zowel bestaande als 
nieuwe aanbieders een korte ligduur voor eerste-
lijnsverblijf. Voor bestaande aanbieders doen wij 
dit middels een bonussystematiek voor de tarie-
ven laag- en hoogcomplex. Nieuwe aanbieders 
vragen wij aan te tonen het gemiddeld aantal 
ligdagen  voor zowel laag- als hoogcomplexe 
zorg niet boven de 41 dagen uitkomt. Aanvullend 
vragen wij u om een ondernemingsplan te over-
leggen, waarin organisatie-inrichting, missie en 
strategie, omgevingsanalyse, bedrijfsplan en 
financieel plan beschreven staan.

Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich tot uiter- 
lijk 1 mei melden via zorginkoop.wijkverpleging@
vgz.nl. Wij informeren die zorgaanbieders vervol-
gens nader over de te volgen procedure.

Diversiteitsbeleid

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

Misbruik & Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

VGZ 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 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, noodza-
kelijk, 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 tarie-
ven, dan wel het meewerken hieraan. We spreken 
van fraude wanneer er sprake is van opzet, als de 
geleverde zorg niet aan de wettelijke kwaliteitsei-
sen voldoet om een financieel voordeel te verkrij-
gen en als de zorgaanbieder misleidende infor-
matie verstrekt. Onder misleidende informatie 

verstaan we: onjuiste, onvolledige en/of niet-tij-
dige informatie die ertoe leidt dat een gemid-
delde verzekerde een beslissing zou kunnen 
nemen die hij anders niet zou hebben genomen, 
betreffende de keuze van een zorgaanbieder of 
tijdens de behandeling. De verzekerde kan door 
dit besluit, financieel of anderszins, schade lijden. 
Van oneigenlijk gebruik is sprake als er geldende 
regels worden gevolgd maar het effect volgens 
VGZ ongewenst is. Als we oneigenlijk gebruik sig-
naleren 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.
Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoop-
gesprekken en de inkoopprocedures sluiten wij 
wel of geen contract met u. Indien een verzeker- 
de gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde 
zorgaanbieder geldt er een lagere vergoeding  
op basis van de lijst maximale vergoedingen. Wij 
informeren onze klanten over het gecontracteer- 
de aanbod door middel van publicatie op de 
websites van onze merken. Naast de criteria voor 
het aangaan van een overeenkomst, hebben  
wij ook criteria voor het opzeggen van de zorg-
overeenkomst. Deze criteria vindt u in de zorg-
overeenkomst en in onze algemene inkoopvoor-
waarden.

Voorbehoud voor wets en beleids
wijzigingen

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

Beleidswijziging, en dan?

Een overzicht van de wijzigingen in het zorgin-
koopbeleid ten opzichte van het voorgaande zor-
ginkoopbeleid 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 Zorg
inkoop

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een con-
tractuele relatie aangaan, gelden de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Ze vormen een 
onmisbaar element in ons streven om samen met 
alle partijen in de zorg goede, betaalbare en toe-
komstbestendige zorg te organiseren.
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4. Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet  
alleen oog voor kwaliteit en betaalbaar-
heid, 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 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 zorg-
aanbieders 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,  
patiëntwaarderingen op Zorgkaart Nederland 
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we krij-
gen via onze afdelingen Klantcontact, Klachten-
management 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 patiënt tegen lagere 
kosten, mede dankzij en altijd samen met zorg-
aanbieders.

Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en patiën-
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 zinnige zorg: 
VGZ-Zinnige Zorg Loket.

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

Ledenraad

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

Algemene inkoopeisen  
aanbieders GRZ  

Om een overeenkomst te kunnen sluiten, moeten 
zorgaanbieders aantoonbaar voldoen aan onder-
staande criteria. Ook gedurende de looptijd van 
de overeenkomst moeten zij aan deze criteria blij-
ven voldoen: 

•  de zorgaanbieder is een rechtspersoon 
•  de zorgaanbieder beschikt over een erkend 

keurmerk voor het hanteren van een kwali-
teitssysteem;  

•  de zorgaanbieder is toegelaten voor verblijf 
met behandeling via een WTZi-beschikking;   

•  er zijn 24/7 verpleegkundige(n) aanwezig van 
niveau 4/5;

•  minimaal 25% van de groep verzorgenden/
verpleegkundigen op een GRZ afdeling heeft 
een opleiding tot geriatrisch verpleegkundige/
verzorgende afgerond;

•  minimaal 33% van de fysiotherapeuten volgt 
of heeft de opleiding tot fysiotherapeut in de 
Geriatrische Revalidatie gevolgd; 

•  de zorgaanbieder beschikt over een specialist 
ouderengeneeskunde;

•  de zorgaanbieder werkt systematisch aan  
verbetering van de kwaliteit via de Plan- 

Do-Check-Act-cyclus. Hij borgt dit door een 
werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of 
internationaal erkend is en gepaard gaat met 
een onafhankelijke toetsing (externe audit);

•  de zorgaanbieder beschikt over een uitge-
werkt zorgpad voor de doelgroepen aan wie 
hij geriatrische revalidatiezorg wil verlenen;

•  de zorgaanbieder beschikt over een centrale 
(en gespecialiseerde) locatie (per doelgroep) 
voor geriatrische revalidatiezorg;

•  de zorgaanbieder volgt in zijn opnamebeleid 
het triageprotocol en heeft een geriatrisch 
assessment uitgevoerd als er geen sprake is 
van voorafgaande ziekenhuisopname;  

•  de zorgaanbieder heeft samenwerkingsafspra-
ken gemaakt over triage, kennisoverdracht en 
overdracht van patiënten met ziekenhuizen, 
revalidatiecentra, verpleeghuizen, verzor-
gingshuizen, huisartsen en thuiszorginstellin-
gen;

•  de zorgaanbieder neemt deel aan de lokale 
CVA-keten (in het geval van CVA);

•  de zorgaanbieder biedt gedurende zes dagen 
per week therapeutische interventie. 

Algemene inkoopeisen  
aanbieders ELV

Om een overeenkomst te kunnen sluiten, moeten 
zorgaanbieders aantoonbaar voldoen aan onder-
staande criteria. Ook gedurende de looptijd van 
de overeenkomst moeten zij aan deze criteria blij-
ven voldoen: 

•  de zorgaanbieder is een rechtspersoon; 
•  de zorgaanbieder beschikt over de vereiste 

WTZi-toelating voor de levering van eerste-
lijnsverblijf, zoals opgenomen in de Zvw, en hij 
voldoet aantoonbaar aan alle voorwaarden 
daarvoor, tenzij dit op grond van de wet niet 
langer is vereist; 

•  de zorgaanbieder beschikt in 2018 over mini-
maal één AGB-code voor de zorgregistratie en 
zorgdeclaratie. Onze voorkeur gaat er, in het 
geval van meerdere locaties, naar uit dat de 
aanbieder op zo min mogelijk AGB codes 
declareert; 

•  het verblijf dient te voldoen aan de bouwkun-
dige eisen die aan verblijf gesteld worden, zoals: 

 -  de beschikbaarheid van een behandelruimte; 
 -  de kamer met badkamer is geschikt voor  

de doelgroep, hoog/laag bed met anti-
decubitusmatras, kledingkast, nachtkastje, 
aansluiting voor internet/tv/telefoon/compu-
ter, tafel en stoel; 

 -  een oproep-/alarminstallatie. 
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•  de zorgaanbieder garandeert 24uur per dag 
beschikbaarheid van geneeskundige & ver-
pleegkundige zorg; 

•  de zorgaanbieder verleent zorg op basis van 
medische en verpleegkundige standaarden en 
best practices (handelen volgens binnen de 
beroepsgroep gehanteerde richtlijnen en pro-
tocollen zoals de NHG-standaarden); 

•  de zorgaanbieder beschikt over een opname-
protocol conform de voorwaarden voor eer-
stelijnsverblijf, welke tevens aansluit bij de 
wijze waarop huisartsen dienen te indiceren; 

•  de zorgaanbieder garandeert de beschikbaar-
heid van medische zorg bij spoed, conform de 
richtlijn van de LHV: de aanrijtijd van een 
medisch verantwoordelijke is maximaal 15 
minuten en binnen 30 seconden moet er een 
reactie (middels telefoon, ICT, beeldbellen) zijn; 

•  de zorgaanbieder maakt schriftelijk regionale 
afspraken (binnen de regio waar hij actief is) 
met huisartsen, ziekenhuizen, VVT-instellin-
gen, gemeenten en andere eerstelijns zorg-
verleners over:

 -  in- en uitstroom;  
 -  regionale triage voor tijdelijke opname;
 -  toegang tot tijdelijke bedden buiten kan-

tooruren en in weekend.
•  de zorgaanbieder stemt zorgpaden en proto-

collen af met eerste- en tweedelijn; 
•  de zorgaanbieder levert transparantie op het 

gebied van kwaliteit en kosten (indicatoren); 

•  de zorgaanbieder maakt afspraken (in ieder 
geval met de eigen huisarts) over de over-
dracht van medische gegevens (medisch 
beleid) tussen ziekenhuis en het eerstelijnsver-
blijf bij opname en ontslag; 

•  de opnamemogelijkheden van het eerstelijns-
verblijf zijn zodanig dat een patiënt binnen 24 
uur kan worden opgenomen; 

•  de zorgaanbieder voert jaarlijks een zelfevalu-
atie uit naar de bereikte kwaliteit, gebruikma-
kend van indicatoren uit het landelijk kwali-
teitskader; 

•  de zorgaanbieder houdt rekening met een 
duidelijke scheiding van financieringsvorm en 
zorgdomeinen. Denk hierbij aan eerstelijnsver-
blijf en GRZ (Zvw), respijtzorg (aanvullende 
verzekering en Wmo) en crisisbedden (Wlz);

•  borgt dat het integrale zorgplan dat is afge-
sproken met de cliënt continu up to date blijft 
voor aard, volume en duur (PDCA); 

Aanvullende inkoopeisen Palliatief Terminale 
Zorg binnen eerstelijnsverblijf: 
•  er is sprake van een setting met éénpersoons-

kamers;
•  er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week ver-

pleegkundigen met deskundigheidsniveau 4 
of 5 beschikbaar, die bevoegd en bekwaam 
zijn om palliatieve zorg te bieden, zoals 
beschreven in de competentie-beschrijving 
voor verpleegkundigen Palliatieve Zorg V&VN;

•  een verpleegkundige met minimaal niveau 4 is 
de eerst verantwoordelijke verpleegkundige en 
dus ook het eerste aanspreekpunt voor cliënt;

•  de zorgaanbieder is aangesloten bij het regio-
nale Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ);

•  de zorgaanbieder werkt volgens de erkende 
protocollen en richtlijnen zoals het   Kwaliteits-
kader palliatieve zorg Nederland, IKNL/Palliac-
tief, 2017, zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0, 
zorgpad stervensfase, LESA, Pallialine;

•  de zorgaanbieder zet, indien mogelijk, 
VPTZ-vrijwilligers in (Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg).

Landelijke Inkoopeisen Eerstelijnsverblijf  
loket:
•  het regionale coördinatiepunt geeft inzicht in 

welke ELV zorg mogelijk is, waar deze zorg 
beschikbaar is en zorgt voor een goede over-
dracht van de verwijzer naar de ELV-aanbie-
der. VGZ voegt daaraan toe dat de overdracht 
in beginsel een verantwoordelijkheid is van de 
indicatiesteller naar ontvanger; 

•  het regionale coördinatiepunt dient zo geor-
ganiseerd te worden dat er sprake is van een 
duidelijk aanspreekpunt in de regio;

•  de regionale coördinatiefunctie dient 24/7 en 
365 dagen per jaar beschikbaar te zijn, dus 
ook in de ANW-uren;

•  de regionale coördinatiefunctie is vooralsnog 
gericht op de in- en doorstroom ELV. Op basis 
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van de behaalde resultaten ten aanzien van 
het ELV zal bekeken worden of deze functie 
uitgebreid kan worden met de GRZ en de WLZ 
crisisbedden; 

•  zorgverzekeraars stellen met elkaar een over-
zicht (inclusief contactgegevens) op met de 
partijen die de regionale coördinatiefunctie 
uitvoeren. Hierbij moet transparant zijn voor 
de cliënt en de verwijzer welke gemeenten 
onder welke regionale coördinatiefunctie val-
len. Dit overzicht stelt cliënten en verwijzers in 
staat om (bovenregionaal) het juiste coördina-
tiepunt te vinden;

•  bij afwezigheid van een regionaal dekkend 
coördinatiepunt heeft de individuele zorgver-
zekeraar de plicht actief te zoeken naar 
beschikbare plaatsen op verzoek van de ver-
wijzend hulpverlener.

VGZ voegt hier nog aan toe:
•  het coördinatiepunt organiseert een terugkop-

pelingsmogelijkheid naar de verwijzer indien 
de aanmelding onterecht is (geweest).

Bestuursverklaring

Eisen van bekwaamheid
De zorgaanbieder verklaart hierbij vanaf datum 
inschrijving, tenzij hieronder anders is aangege-
ven, te voldoen aan de volgende (geschiktheids-)
eisen en verklaart eveneens gedurende de loop-

tijd van een eventueel aan hem aan te bieden 
overeenkomst aan die eisen 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 bijbeho-
rende addenda.
•  de zorgaanbieder is ingeschreven in het regis-

ter van de Kamer van Koophandel; 
•  de zorgaanbieder beschikt over een formeel 

vereiste toelating voor de levering van Eerste-
lijnsverblijf / GRZ 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 ver-
betering van de kwaliteit en borgt dit door een 
werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of 
internationaal erkend is en gepaard gaat met 
onafhankelijke toetsing (externe audit). In dit 
kwaliteitssysteem zijn de landelijke kwaliteits-
kaders voor Eerstelijnsverblijf en GRZ geïnte-
greerd; 

•  de zorgaanbieder beschikt over een gedegen 

bedrijfsadministratie die strekt tot de tijdige 
levering van gegevens aan de zorgverzekeraar 
binnen de door de zorgverzekeraar aange-
geven termijn.

Uitsluitingsgronden
De zorgaanbieder verklaart of de volgende uitslui-
tingsgronden van toepassing zijn:
Let op: bij uitsluitingsgronden die van toepassing 
zijn ‘ja’ aanvinken.
Uw organisatie betreft een organisatie:
•  jegens wie bij een onherroepelijk vonnis of 

arrest een veroordeling 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 in staat van faillissement of van liquidatie 
verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt, 
jegens wie een surseance van betaling of een 
akkoord geldt of die in een andere vergelijk-
bare toestand verkeert ingevolge een soortge-
lijke procedure die voorkomt in de op hem van 
toepassing zijnde wet- of regelgeving van een 
lidstaat van de EU;

•  wiens faillissement of liquidatie is aange-
vraagd of tegen wie een procedure aanhangig 
is gemaakt van surseance van betaling of 
akkoord, of een andere soortgelijke procedure 
die voorkomt in van toepassing zijnde wet- of 
regelgeving van een lidstaat van de EU;
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•  jegens wie een 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, waar-
bij een delict is vastgesteld dat in strijd is met 
zijn beroepsgedragsregels;

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

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

•  die zich ernstig schuldig heeft gemaakt aan 
valse verklaringen bij het verstrekken van de 
inlichtingen die voor de overeenkomst (kun-
nen) worden verlangd, of de voor de overeen-
komst relevante inlichtingen niet heeft ver-
strekt.

Eisen van financieel-economische aard
De zorgaanbieder verklaart hierbij te voldoen aan 
de eisen van financieel economische aard:
•  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 2018 afgesloten.
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Onderwerp Wijziging

ELV-Loket Landelijke overeengekomen voorwaarden verwerkt in inkoopplan.

Regionale rol ELV onderzocht - verkenning verbreding van het loket in samenwerking met zorgaanbieders;
- verkenning wisselwerking MSZ, huisartsenzorg en ELV binnen alliantieregio.

Nieuwe initiatieven Nieuwe initiatieven tijdig aandragen en benaderen vanuit de keten van zorg.

Uitwisselbaarheid plafond ELV en GRZ 25% uitwisselbaarheid van plafond ELV en GRZ ter bevordering van juiste zorg 
op de juiste plek.

Therapeutisch klimaat GRZ Bevordering therapeutisch klimaat was vorig jaar een streven en nu een 
voorwaarde.

Ambulantisering GRZ Afspraken maken over verdere verschuiving van intramurale zorg naar 
ambulante geriatrische revalidatie.

Bijlage 2

Wijzigingen inkoopplan 2019 t.o.v. inkoopplan 2018

20 Inkoopbeleid Eerstelijns verblijf en Geriatrische revalidatiezorg 2019 | Bijlage 2

D0164-201804


	pagina 4
	pagina 7
	Inhoud

	Knop 4: 
	Pagina 2: 

	Knop 5: 
	Pagina 2: 

	Knop 1: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 

	Knop 3: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 



