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1.   Toelichting op  
onze criteria

In dit document leest u hoe wij onze speerpunten uit 
onze visie op ELV, GRZ en GZSP middels de inkoop 
voor 2021 willen bereiken:
I.  Regionaal betere benutting van ELV en GRZ voor 

cliënten waarvoor het passend is (JZoJP)
II. Doorontwikkeling regionale coördinatiefunctie 
III.  Soepele overheveling van GZSP uit de Wlz naar de 

Zvw 

We hanteren bij de inkoop 2021 vier sets inkoopcriteria:
• Algemene inkoopcriteria voor aanbieders GRZ
• Algemene inkoopcriteria voor aanbieders ELV
• Inkoopcriteria voor regionale coördinatiefunctie
• Algemene inkoopcriteria voor aanbieders GZSP  

3 Inkoopbeleid ELV, GRZ en GZSP 2021 | Toelichting op onze criteria



Regionaal betere benutting van 
ELV en GRZ 

Wij vinden het belangrijk dat ELV en GRZ 
beschikbaar zijn voor onze verzekerden die 
hiervoor in aanmerking komen. Dit betekent dat 
wij regionaal de doorstroom willen bevorderen. 
Dit doen wij door gezamenlijk met ziekenhuizen 
en VVT organisaties hierover afspraken te maken. 
Daarnaast stimuleren we efficiënt gebruik, door 
bijvoorbeeld een benchmark uit te voeren op hoe 
lang een patiënt verblijft en daarover 
verbeterafspraken te maken met aanbieders. 

Hoe wij inkopen: inkoopsystematiek ELV en 
GRZ  

Inkoop ELV: differentiatie op ligduur en uit-
stroom naar huis
Wij stimuleren met onze gedifferentieerde inkoop 
een optimale beschikbaarheid van ELV bedden. 
Door middel van een benchmark vergelijken wij 
de prestaties van zorgaanbieders aan de hand 
van de landelijke Vektis monitor, mits de 
gegevens minimaal t/m kwartaal twee 2019 tijdig 
beschikbaar worden gesteld. 
De indexering van uw tarief is afhankelijk van 
twee componenten. Naast de landelijk afgeleide 
NZa indexcijfers, maken wij gebruik van de 
uitkomst van onze benchmark. 

Met behulp van deze benchmark kunnen we drie 
groepen zorgaanbieders onderscheiden:
• Groep 1 (hoge uitstroom naar huis)
• Groep 2 (gemiddelde uitstroom naar huis)
• Groep 3 (lage uitstroom naar huis) 

Het tarief voor palliatief terminale zorg valt onder 
groep 1. Aanbieders met een zorgkostenplafond 
2020 (inclusief cliëntvolgende groei) lager dan  
€ 200.000 bij VGZ worden uitgesloten van de 
benchmark. In uw individuele contractaanbod 
maken we bekend wat de indexering voor uw 
organisatie is.
Naast de vergelijking van resultaten op de 
uitstroom naar huis, brengen wij heropnames 
binnen zes weken na ontslag van ELV in kaart. Als 
dit tot significante uitkomsten leidt wordt dit voor 
2021 meegewogen in de benchmark. In de brief 
met uitleg over de benchmark, die u tussen 1 juli  
en 31 augustus ontvangt, lichten wij toe of dit wel 
of niet is meegenomen. 

Inkoop GRZ: differentiatie op kosten, 
uitstroom naar huis en Barthel
Wij willen zorgaanbieders stimuleren na te 
(blijven) denken over wat passende en 
doelmatige zorg voor de cliënt is. VGZ voert 
daarom een benchmark uit op drie aspecten: de 
uitkomst van de GRZ (percentage cliënten dat 
weer thuis zelfstandig kan wonen), het 
revalidatieresultaat (de delta Barthel) en de 
doelmatigheid (gemiddelde kosten per cliënt). 

Naast het vergelijken van resultaten op de drie 
eerder genoemde factoren brengen wij 
heropnames binnen 6 weken na ontslag van GRZ 
in kaart. Als dit tot significante uitkomsten leidt 
wordt dit meegewogen in de benchmark. In de 
brief met uitleg over de benchmark, die u tussen 
1 juli en 31 augustus ontvangt, lichten wij toe of 
dit wel of niet is meegenomen.

De uitkomst van de benchmark resulteert in een 
aanbieder specifiek aanbod, waarbij als basis de 
NZa max. tarieven op korte, middellange en lange 
trajecten genomen worden en de korting op deze 
tarieven bepaald wordt door de uitkomst van de 
benchmark. Wij stimuleren in het aanbod de 
beweging naar huis. Wij vragen aanbieders actief 
samen te werken met de 1e lijn voor continuering 
van de revalidatie in de thuissituatie.
Zorgaanbieders met een beperkt aantal GRZ-
cliënten die bij Coöperatie VGZ verzekerd zijn, 
worden van de benchmark uitgesloten.

Zorgkostenplafonds ELV en GRZ
Wij spreken met zorgaanbieders een 
omzetplafond af, ook wel een zorgkostenplafond 
genoemd. Wij werken met zorgkostenplafonds 
om de totale zorgkosten die wij aan ELV en GRZ 
uitgeven te kunnen beheersen. 
Er zijn drie mogelijkheden:
1. Uw organisatie levert alleen ELV;
2. Uw organisatie levert alleen GRZ;
3. Uw organisatie levert zowel ELV als GRZ.
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Heeft u met ons een overeenkomst voor ELV én 
voor GRZ? Dan wordt voor iedere zorgsoort 
afzonderlijk een zorgkostenplafond bepaald.  

Optie 1 Uw organisatie levert alleen ELV:
Het zorgkostenplafond 2021 wordt vastgesteld 
op basis van 85% van het zorgkostenplafond 
2020 mits uit de realisatiecijfers blijkt dat het 
zorgkostenplafond ook bereikt is, en inclusief de 
clientvolgende groei die in 2020 initieel is 
overeengekomen. De resterende 15% wordt 
indien nodig cliëntvolgend ingezet gedurende 
2021, met onze voorafgaande toestemming. 
Gerealiseerd zorgkostenplafond 2020 betekent: 
indien de omzet hoger of gelijk is aan het 
afgesproken zorgkostenplafond is de basis het 
afgesproken zorgkostenplafond 2020. Indien de 
omzet lager is, geldt als basis de gerealiseerde 
omzet.
Voor iedere aanbieder met een zorgkosten
plafond 2020 boven €200.000 stellen wij vast 
wat de gemiddelde ligduur is. Aan de hand 
daarvan bepalen wij met welke aanbieders wij 
een verbeterafspraak over het aantal ligdagen 
maken. Wij gebruiken hiervoor de gegevens van 
het tweede kwartaal 2019 tot en met het eerste 
kwartaal 2020 van de prestaties ‘laag complex’ 
en ‘hoog complex’. Palliatief terminale zorg is 
geen onderdeel van deze verbeterafspraak. De 
verbeterafspraak wordt meegenomen bij de 
vaststelling van de hoogte van het 
zorgkostenplafond 2021.

Optie 2 Uw organisatie levert alleen GRZ:
Voor het vaststellen van het zorgkostenplafond 
voor GRZ nemen we als basis het 
zorgkostenplafond 2020, mits uit de 
realisatiecijfers blijkt dat dit zorgkostenplafond 
ook is bereikt.

Optie 3 Uw organisatie levert zowel ELV als GRZ:
Zorgaanbieders die zowel voor ELV als GRZ een 
overeenkomst met ons afsluiten, krijgen een 
zorgkostenplafond voor beide zorgsoorten zoals 
hierboven aangegeven. Deze afzonderlijke 
zorgkostenplafonds zijn voor maximaal 25% 
uitwisselbaar. Dit houdt in dat maximaal 25% van 
het zorgkostenplafond dat onderschreden wordt, 
ingezet kan worden voor het zorgkostenplafond 
dat overschreden wordt. Indien de te 
verwachten* onderschrijding kleiner is dan 25% 
van het zorgkostenplafond dat wordt 
onderschreden, is enkel het resterende deel 
beschikbaar voor uitwisselbaarheid met het 
zorgkostenplafond dat wordt overschreden. 
*o.b.v. extrapolatie 

Experimentbekostiging ELV
Innovatie binnen de zorg en experimenten 
rondom ELV zijn wenselijk. Op dit moment lopen 
er een aantal experimenten rondom triage- en 
observatiebedden. Primair doen wij 
experimenten bij onze alliantiepartners in 
verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. 
Daarbuiten gaan we ook graag in gesprek over 

innovatieve initiatieven die binnen de 
Zorgverzekeringswet passen. Om voor 
experimentbekostiging in aanmerking te komen, 
moeten de initiatieven daarnaast van 
meerwaarde zijn voor cliënten en concreet 
bijdragen aan doelmatige inzet van zorg. De 
afspraken die we hierover maken zijn tijdelijk, 
worden geëvalueerd en sluiten aan bij de 
toekomstige bekostigingsstructuur voor ELV. 

Doorontwikkeling regionale 
coördinatiefunctie

Voor een goede aansluiting van vraag en aanbod 
is een goed werkende coördinatiefunctie voor 
minimaal de zorgsoorten ELV, GRZ en Wlz-crisis-
zorg van groot belang. VGZ maakt hierover met 
aanbieders afspraken, waarbij minimaal de vier 
landelijk beschreven functionaliteiten geborgd 
zijn. Wij sluiten daarmee aan bij het landelijke 
kader “Samen op weg naar toekomstbestendige 
wijkverpleging”. De vier functionaliteiten zijn: 
a. Triage
b. 24/7 bereikbaar en inzicht beschikbare 

capaciteit
c. Monitoring en evaluatie regionale 

coördinatiefunctie 
d. Kwaliteit- en effectmeting regionale 

coördinatiefunctie
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Soepele overheveling van GZSP 

Vanaf 2020 zijn de specialist ouderengenees-
kunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten 
(AVG) overgeheveld naar de Zvw. Per 1 januari 
2021 komen daar de overige onderdelen, vallend 
onder de subsidieregeling binnen de Wlz, bij. Wij 
maken per 1 januari 2021 graag afspraken met 
aanbieders over de SO, AVG en dagbehandeling.
 
Hoe wij inkopen: inkoopsystematiek GZSP 

Inkoop GZSP
Vanaf 2020 is de geneeskundige zorg voor speci-
fieke patiëntgroepen (GZSP) overgeheveld naar 
de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hiertoe behoren 
de specialist ouderengeneeskunde en arts ver-
standelijk gehandicapten (AVG). Vanaf 2021 
wordt ook de dagbehandeling overgeheveld. Wij 
kopen deze drie zorgsoorten afzonderlijk van 
elkaar in, middels drie aparte overeenkomsten.

AVG en SO
Zorgaanbieders die in 2020 voor deze 
zorgsoorten gedeclareerd hebben, worden 
uitgenodigd om de inschrijving middels een 
vragenlijst in VECOZO te doorlopen. Wanneer de 
inschrijving voltooid is en door ons akkoord 
wordt bevonden, ontvangt u van ons een aanbod 
middels een overeenkomst. 

Dagbehandeling 
Zorgaanbieders die in 2019 gebruik hebben 
gemaakt van de subsidieregeling voor de 
dagbehandeling, benaderen wij ook via VECOZO. 
U kunt vervolgens de vragenlijst doorlopen,  
waarna wij bij akkoord op uw inschrijving een 
aanbod middels een overeenkomst doen. 

Voor zowel SO, AVG als dagbehandeling sluit het 
contractaanbod aan op het tarief van het VGZ 
Zorgkantoor van 2021.

Voornemen instellen machtigingsvereiste
In 2020 loopt de indicatiestelling voor de 
tijdelijke subsidieregeling extramurale 
behandeling vanuit de Wlz nog via het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ). In 2021 komt die 
verplichting te vervallen. VGZ is voornemens om 
per 1 januari 2021 een machtigingsvereiste in te 
stellen voor de nieuwe prestaties “Zorg in een 
groep aan kwetsbare patiënten” en “Zorg in een 
groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen 
met niet aangeboren hersenletsel”. Voor 1 juli 
maken wij via onze website kenbaar óf wij het 
machtigingsvereiste daadwerkelijk invoeren per 
2021. 

Zorgkostenplafond GZSP
De zorgkostenplafonds voor de specialist 
ouderengeneeskunde (SO), dagbehandeling en 
arts verstandelijk gehandicapten (AVG) worden 
los van elkaar aangeboden in individuele 
overeenkomsten. Voor de SO werken wij in 2020 
al met zorgkostenplafonds. 

Specialist ouderengeneeskunde
Het zorgkostenplafond voor de SO in 2021 wordt 
gebaseerd op 85% van het zorgkostenplafond 
2020, verhoogd met een index. De resterende 
15% wordt indien nodig ingezet gedurende 2021, 
met onze voorafgaande toestemming. 

Dagbehandeling
Het zorgkostenplafond voor de dagbehandeling 
in 2021 wordt gebaseerd op 85% van de realisatie 
2019, verhoogd met een index. De resterende 
15% wordt indien nodig ingezet gedurende 2021, 
met onze voorafgaande toestemming.

Arts verstandelijk gehandicapten
Het zorgkostenplafond voor de AVG in 2021 
wordt gebaseerd op 85% van de realisatie 2019, 
verhoogd met een index. De resterende 15% 
wordt indien nodig ingezet gedurende 2021, met 
onze voorafgaande toestemming.
De zorgkostenplafonds voor GZSP zijn niet 
uitwisselbaar met andere zorgkostenplafonds.
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Inzet clientvolgende reservering
Twee keer per jaar analyseren wij in hoeverre het 
zorgkostenplafond al verbruikt is en kennen wij 
waar nodig de clientvolgende reservering toe. Dit 
doen wij in mei en september; voor ELV, GRZ en 
GZSP. 

Good practices: praktijkvoorbeel-
den van     zinnige zorg

Steeds meer zorgaanbieders en patiënten leren 
ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg. 
‘Good practices’ noemen wij dat. Bewezen en 
succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die het 
beste bij patiënten past, die is bedacht en 
uitgedragen door zorgaanbieders én die helpt bij 
het aanpakken van personeelstekorten en 
oplopende maatschappelijke kosten. Deze good 
practices bevestigen dat het mogelijk is om 
passende zorg te realiseren en tegelijkertijd de 
betaalbaarheid te garanderen. 
We zijn continu op zoek naar voorbeelden van 
zinnige zorg. Ieder jaar halen we nieuwe 
initiatieven op bij zorgaanbieders en patiënten. 
Die werken we uit in good practices en 
opschaalplannen. Specifiek voor ELV en GRZ 
werken wij op dit moment samen met onze 
alliantiepartners aan een aantal mogelijke good 
practices. Wanneer de good practices definitief 
zijn worden ze toegevoegd aan de lijst met 
praktijkvoorbeelden op onze website. 

Benieuwd naar  praktijkvoorbeelden? Bekijk 
cooperatievgz.nl/zinnige-zorg

Heeft u zelf een goed idee of initiatief rond 
zinnige zorg? 
We stimuleren de ontwikkeling en opschaling van 
initiatieven die leiden tot ‘zinnige zorg’. Lees 
meer over de kenmerken en criteria van een 
good practice op cooperatievgz.nl/zinnige-zorg 
en dien uw idee in bij ons Loket Zinnige Zorg.
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2. Proces 
 zorginkoop
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Dit zijn de stappen en tijdlijnen van het 
zorginkoopproces voor ELZ, GRZ en GZSP:

Periode Mijlpaal

1 april 2020
Publicatie Inkoopbe-
leid

Van 15 mei 2020 tot 
en met 15 juni 2020

Inschrijving door mid-
del van het indienen 
van een vragenlijst in 
VECOZO

Van 1 juli 2020 tot en 
met 31 augustus 2020

Beoordelen inschrij-
vingen op genoemde 
criteria en verstu-
ren aanbod. Na het 
ontvangen van het 
contractaanbod (via 
VECOZO) heeft u een 
reactietermijn van 
4 weken.  Bij geen 
reactie binnen deze 
termijn vervalt het 
aanbod. 

Van 1 augustus 2020 
tot en met 15 oktober 
2020

Behandeling reacties 
en/of administratieve 
afhandeling 

Uiterlijk 1 november 
2020

Ondertekening con-
tract via digitale tool 
of overeenstemming 
bereikt  

Per 1 januari 2021
Ingangsdatum over-
eenkomst 2021 

* In de periode na publicatie van het  
inkoopbeleid kunt u uw vragen stellen over ons 
beleid. Alle vragen die wij ontvangen vóór 15 juni,  
beantwoorden wij via onze website. Alle vragen 
na 15 juni worden per e-mail beantwoord door uw 
contactpersoon binnen VGZ. 

Bereikbaarheid

Heeft u vragen over het inkoopbeleid of het 
contracteerproces? In veel gevallen vindt u het 
antwoord op uw vraag direct op onze website. 
Mocht u het antwoord daar niet vinden, kunt u via 
e-mail uw vraag ons stellen. 

Nieuwe toetreders

We behandelen alle zorgaanbieders gelijk. Dat wil 
zeggen dat we geen enkele zorgaanbieder op 
voorhand uitsluiten. Wel stellen we via ons 
inkoopbeleid voorwaarden waaraan nieuwe 
zorgaanbieders moeten voldoen. Het is voor ons 
niet bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg 
wordt geleverd. Voor nieuwe en al 
gecontracteerde zorgaanbieders gelden dezelfde 
voorwaarden en kwaliteitseisen om in 
aanmerking te komen voor een overeenkomst. 

We behouden ons wel het recht voor om een 
maximum te hanteren voor het aantal 
zorgaanbieders als aan onze zorgplicht is 
voldaan. 

Diversiteitsbeleid: voldoende 
diversiteit in het zorgaanbod 

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

Misbruik, Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

Als zorgverzekeraar hebben wij een belangrijke 
rol in het toezicht op Misbruik, Oneigenlijk 
Gebruik en Gepast Gebruik (MOG). Naast de 
kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, 
monitoren we daarom ook de rechtmatigheid  
en doelmatigheid van de geleverde zorg. We 
hanteren daarbij de volgende criteria: 
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Misbruik (fraude & misleidende  
 informatie)
Er is sprake van misbruik als feiten of omstandig-
heden door de zorgaanbieder worden verzwe-
gen, een verkeerde of onvolledige voorstelling 
van zaken wordt gegeven, valse opgave wordt 
verstrekt over de zorg of de in rekening te bren-
gen tarieven, dan wel het meewerken hieraan.  
Van fraude is sprake wanneer de zorgaanbieder 
“bewust valsheid in geschrifte, bedrog, benade-
ling van rechthebbenden of verduistering pleegt 
of tracht te plegen ten nadele van de bij de tot-
standkoming of uitvoering van een overeenkomst 
van zorgverzekering betrokken personen en orga-
nisaties met het doel een prestatie, vergoeding, 
betaling of ander voordeel te krijgen waarop de 
verzekerde dan wel de zorgaanbieder geen recht 
heeft of recht kan hebben.” Ook wanneer de 
zorgaanbieder met hetzelfde doel misleidende 
informatie verstrekt, spreken we van fraude. 

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

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

Gepast gebruik
Gepast gebruik is zorg die op het moment van 
gebruik door onze verzekerde, noodzakelijk, ef-
fectief en doelmatig is. 

Wel of geen overeenkomst?

Afhankelijk van de uitkomsten van het inkooptra-
ject, bieden wij zorgaanbieders wel of geen over-
eenkomst aan. De voorwaarden die aan de zorg 
of de vergoeding ervan gesteld worden, kunnen 
verschillen per polis.

Heeft u als zorgaanbieder geen overeenkomst? 
• Dan kunnen er voor de verzekerden lagere ver-

goedingen gelden. Deze vergoedingen kunt u 
vinden in de “Lijst maximale vergoedingen niet 
gecontracteerde zorgaanbieders” op coopera-
tievgz.nl/zorgaanbieders 

Heeft u als zorgaanbieder wel een overeenkomst? 
• U ontvangt de vergoeding zoals die in uw over-

eenkomst staat
• U bent als ‘gecontracteerde zorgaanbieder’ 

vindbaar in onze Zorgzoekers 

Onze verzekerden kunnen via de Zorgzoekers 
op de websites van onze merken zien met 
welke zorgaanbieders wij een overeenkomst 
hebben. Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk één 
van onze zorgzoekers.

Tussentijdse aanpassingen door 
wets- en beleidswijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om door    wets- 
en beleidswijzigingen tussentijdse aanpassingen 
door te voeren in:
• Het zorginkoopbeleid
• De zorginkoopprocedure
•  De inhoud van de al dan niet aangekondigde 

overeenkomsten en andere uitingen in verband 
daarmee
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Dit geldt alleen wanneer deze wijzigingen daar 
naar ons oordeel aanleiding toe geven 
(waaronder, maar niet uitsluitend, wijzigingen in 
wet- en/of regelgeving). We maken deze 
wijzigingen tijdig bekend en geven 
zorgaanbieders voldoende tijd om daar rekening 
mee te kunnen houden.

Beleidswijziging, en dan?

Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens het 
contracteerproces, dan informeren u hierover op 
onze website cooperatievgz.nl/zorgaanbieders. 

Algemene Voorwaarden 
 Zorginkoop 

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

Om een overeenkomst te kunnen sluiten, moeten 
zorgaanbieders aantoonbaar voldoen aan 
 onderstaande criteria. Ook gedurende de looptijd 
van de overeenkomst moeten zij aan deze criteria 
blijven voldoen:

De zorgaanbieder is een rechtspersoon;
• De zorgaanbieder beschikt over een erkend 

keurmerk voor het hanteren van een 
kwaliteitssysteem;

• De zorgaanbieder is een door de Wtzi (dan 
wel door de Wtza) toegelaten instelling voor 
verblijf met behandeling;

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

• Er dient een opleidingsplan voor verpleeg-
kundigen/verzorgenden aanwezig te zijn 
waaruit blijkt dat deze doelgroep beschikt 
over voldoende competenties om kwetsbare 
ouderen in het geriatrische revalidatietraject 
van adequate zorg te voorzien;

• Er dient een opleidingsplan voor verpleeg-
kundigen en fysiotherapeuten aanwezig te 
zijn waaruit blijkt dat deze doelgroep beschikt 
over voldoende competenties om de 

kwetsbare ouderen in het geriatrische 
revalidatietraject van adequate zorg te 
voorzien;

• De zorgaanbieder wordt getoetst in het  
portaal Raadpleging Integriteit Zorg-
aanbieders (RIZ);

• De zorgaanbieder beschikt over een specialist 
ouderengeneeskunde, idealiter aangevuld 
met de kaderopleiding geriatrische 
revalidatie;

• 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 
uitgewerkt 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 samenwerkings-
afspraken gemaakt over triage, 
kennisoverdracht en overdracht van patiënten 
met ziekenhuizen, revalidatiecentra, 
verpleeghuizen, verzorgingshuizen, 
huisartsen en thuis zorginstellingen;

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

• De zorgaanbieder biedt gedurende zes dagen 
per week therapeutische interventie;

• 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 2021 afgesloten;

• Voldoet aan de eisen uit de bestuurs-
verklaring. De bestuursverklaring staat in het 
zorg inkoopportaal. De verklaring moet wor-
den ondertekend door zowel bestaande als 
nieuwe zorgaanbieders.

Bijlage 1  Inkoopcriteria
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Algemene inkoopcriteria 
 aanbieders ELV

Om een overeenkomst te kunnen sluiten, moeten 
zorgaanbieders van eerstelijnsverblijfszorg  
aantoonbaar voldoen aan onderstaande criteria. 
Ook gedurende de looptijd van de overeenkomst 
moeten zij aan deze criteria blijven voldoen:

• De zorgaanbieder is een rechtspersoon;
• De zorgaanbieder is een door de Wtzi (dan 

wel door de Wtza) toegelaten instelling voor 
verblijf met behandeling;

• De zorgaanbieder declareert onder de AGB-
code zoals vermeld in de zorgovereenkomst. 
Het is niet toegestaan onder een andere AGB-
code (verder) te declareren. 

• Het verblijf dient te voldoen aan de bouw-
kundige eisen die aan verblijf gesteld worden, 
zoals:

 -  de beschikbaarheid van een behandel 
ruimte;

    de kamer met badkamer is geschikt voor 
de doelgroep, hoog-laag bed met anti-
decubitus matras, kledingkast, 
nachtkastje, aansluiting voor internet / tv / 
telefoon /computer, tafel en stoel;

 - een oproep-/alarminstallatie.
• De zorgaanbieder garandeert 24 uur per dag 

beschikbaarheid van geneeskundige en  
verpleegkundige zorg;

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

• De zorgaanbieder wordt getoetst in het  
portaal Raadpleging Integriteit 
Zorgaanbieders (RIZ);

• De zorgaanbieder beschikt over een 
opnameprotocol conform de voorwaarden 
voor eerstelijnsverblijf, welke tevens aansluit 
bij de wijze waarop huisartsen dienen te 
indiceren;

• De zorgaanbieder garandeert de 
beschikbaarheid van medische zorg bij 
spoed, conform de richtlijn van de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (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-instellingen, gemeenten en andere  
eerstelijns zorgverleners over:

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

kantooruren en in weekend.

• De zorgaanbieder stemt zorgpaden en 
protocollen af met eerste- en tweedelijn;

• De zorgaanbieder heeft een inspannings-
verplichting om regionaal met andere 
aanbieders wachttijden inzichtelijk te maken;

• 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 
overdracht van medische gegevens (medisch 
beleid) tussen ziekenhuis en het eerstelijns-
verblijf bij opname en ontslag;

• De opnamemogelijkheden van het 
eerstelijnsverblijf zijn zodanig dat een patiënt 
binnen 24 uur kan worden opgenomen;

• De zorgaanbieder voert jaarlijks een 
zelfevaluatie uit naar de bereikte kwaliteit, 
gebruik makend van indicatoren uit het 
landelijk kwaliteitskader;

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

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

• De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor 
bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter 
hoogte van minimaal € 2.500.000 (per 
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gebeurtenis), of heeft deze aantoonbaar per 1 
januari 2021 afgesloten;

• Voldoet aan de eisen uit de bestuursverklaring. 
De bestuursverklaring staat in het   
zorginkoopportaal. De verklaring moet worden 
ondertekend door zowel bestaande als nieuwe 
zorgaanbieders.

Aanvullende inkoopcriteria palliatief termi-
nale zorg binnen ELV
Om een overeenkomst te kunnen sluiten, moeten 
zorgaanbieders van palliatief terminale zorg  
binnen eerstelijnsverblijf aantoonbaar voldoen 
aan onderstaande criteria. Ook gedurende de 
looptijd van de overeenkomst moeten zij aan 
deze criteria blijven voldoen:

• Er is sprake van een setting met éénpersoons-
kamers;

• Er zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week 
 verpleegkundigen 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 
regionale Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ);

• De zorgaanbieder werkt volgens de erkende 
protocollen en richtlijnen zoals het 
Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 
IKNL/Palliatief, 2017, Zorgmodule Palliatieve 
Zorg 1.0, Zorgpad Stervensfase, LESA, 
Pallialine; De zorgaanbieder zet, indien 
mogelijk, VPTZ-vrijwilligers in (Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg).

Algemene inkoopcriteria regionaal 
coördinatiepunt ELV

De regionale coördinatiefunctie borgt minimaal 
de volgende vier functionaliteiten:
1. Triage
2. 24/7 bereikbaar en inzicht beschikbare capa-

citeit
3. Monitoring en evaluatie regionale coördinatie-

functie 
4. Kwaliteit- en effectmeting regionale coördina-

tiefunctie
Voor een nadere uitwerking van bovenstaande 
functionaliteiten verwijzen wij naar de website 
van Actiz. 

Daarnaast hanteren wij de volgende inkoop-
criteria:
• Het regionale coördinatiepunt geeft inzicht in 

welke ELV, GRZ en Wlz-zorg mogelijk is, waar 
deze zorg beschikbaar is en zorgt voor een 
goede overdracht van de verwijzer naar de 
ELV-aanbieder. De overdracht is in beginsel 
een verantwoordelijkheid is van de 
indicatiesteller naar ontvanger;

• Het regionale coördinatiepunt dient zo 
georganiseerd te worden dat er sprake is van 
een duidelijk aanspreekpunt in de regio;

• Het coördinatiepunt organiseert een 
terugkoppelingsmogelijkheid naar de 
verwijzer indien de aanmelding onterecht is 
(geweest).

Algemene inkoopcriteria GZSP

We maken een onderscheid tussen 
geneeskundige zorg die door de SO en door de 
AVG wordt verleend.

Inkoopcriteria aanbieders SO
Hieronder vindt u de algemene inkoopcriteria 
voor zorgaanbieders die geneeskundige zorg 
door de SO aanbieden. Indien u nu een overeen-
komst heeft met Coöperatie VGZ voor GRZ, dan 
voldoet u al aan de algemene criteria. Let er daar-
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bij wel op dat elke SO in 2021 moet beschikken 
over een aparte AGB-code. Biedt u alleen genees-
kundige zorg door de SO aan en heeft u geen 
overeenkomst GRZ met ons? Neem dan contact 
op met ons op via e-mail 

Aanvullend hanteren wij voor de zorgaanbieder 
die zorg verleend door de SO, onderstaande 
uitgangspunten voor het zorgkostenplafond en 
tarief. Om een overeenkomst te kunnen sluiten, 
moeten zorgaanbieders aantoonbaar voldoen aan 
onderstaande criteria. Ook gedurende de looptijd 
van de overeenkomst moeten zij aan deze criteria 
blijven voldoen:

• De zorgaanbieder is een rechtspersoon;
• De zorgaanbieder beschikt over een erkend 

keurmerk voor het hanteren van een kwali-
teitssysteem;

• De zorgaanbieder is een door de Wtzi (dan wel 
door de Wtza) toegelaten instelling voor ver-
blijf met behandeling;

• De zorgaanbieder wordt getoetst in het por-
taal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders 
(RIZ);

• De zorgaanbieder beschikt over een specialist 
ouderengeneeskunde;

• De zorgaanbieder werkt systematisch aan ver-
betering van de kwaliteit via de Plan-Do- 
Check-Act-cyclus. Hij borgt dit door een wer-
kend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of 

internationaal erkend is en gepaard gaat met 
een onafhankelijke toetsing (externe audit);

• De zorgaanbieder heeft samenwerkingsaf-
spraken gemaakt met relevante partijen in de 
regio;

• 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 2021 afgesloten;

• De zorgaanbieder voldoet aan de eisen uit de 
bestuursverklaring. De verklaring moet wor-
den ondertekend door zowel bestaande als 
nieuwe zorgaanbieders. 

• Zorgaanbieders die een overeenkomst GRZ 
met ons hebben afgesloten,, ondertekenen de 
overeenkomst via het -zorginkoopportaal.

Inkoopcriteria aanbieders AVG
Hieronder vindt u de algemene inkoopcriteria 
voor zorgaanbieders die geneeskundige zorg 
door de AVG aanbieden. Let er daarbij wel op dat 
elke AVG in 2021 moet beschikken over een 
aparte AGB-code. Aanvullend hanteren wij voor 
de zorgaanbieder die zorg verleend door de AVG, 
onderstaande uitgangspunten voor het 
zorgkostenplafond en tarief. Om een 
overeenkomst te kunnen sluiten, moeten 
zorgaanbieders aantoonbaar voldoen aan 
onderstaande criteria. Ook gedurende de looptijd 
van de overeenkomst moeten zij aan deze criteria 

blijven voldoen:
• De zorgaanbieder is een rechtspersoon;
• De zorgaanbieder beschikt over een erkend 

keurmerk voor het hanteren van een 
kwaliteitssysteem;

• De zorgaanbieder is een door de Wtzi (dan wel 
door de Wtza) toegelaten instelling voor ver-
blijf met behandeling;

• De zorgaanbieder wordt getoetst in het por-
taal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders 
(RIZ);

• De zorgaanbieder beschikt over een arts ver-
standelijk gehandicapten;

• De zorgaanbieder werkt systematisch aan ver-
betering van de kwaliteit via de Plan-Do- 
Check-Act-cyclus. Hij borgt dit door een wer-
kend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of 
internationaal erkend is en gepaard gaat met 
een onafhankelijke toetsing (externe audit);

• De zorgaanbieder heeft samenwerkingsaf-
spraken gemaakt met relevante partijen in de 
regio;

• 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 2021 afgesloten;

• De zorgaanbieder voldoet aan de eisen uit de 
bestuursverklaring. De verklaring moet wor-
den ondertekend door zowel bestaande als 
nieuwe zorgaanbieders.
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Inkoopcriteria aanbieders 
 gedragswetenschapper
Hieronder vindt u de algemene inkoopcriteria 
voor zorgaanbieders die zorg leveren door de 
gedragswetenschapper als onderdeel van de 
financiering vallend binnen de GZSP. Om een 
overeenkomst te kunnen sluiten, moeten zorg-
aanbieders 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 een door de Wtzi (dan 
wel door de Wtza) toegelaten instelling voor 
verblijf met behandeling; 

• Een gedragswetenschapper die een deel van 
de behandeling binnen de GZSP op zich 
neemt, dient een BIG geregistreerde behan-
delaar te zijn en valt onder de verantwoorde-
lijkheid van de SO of AVG, welke als regiebe-
handelaar de eindverantwoordelijk draagt

• De zorgaanbieder wordt getoetst in het por-
taal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders 
(RIZ);

•  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 heeft samenwerkingsaf-
spraken gemaakt met relevante partijen in de 
regio;

• 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 2021 afgesloten;

• De zorgaanbieder voldoet aan de eisen uit de 
bestuursverklaring. De verklaring moet 
worden ondertekend door zowel bestaande 
als nieuwe zorgaanbieders.

Inkoopcriteria dagbehandeling  (inclusief 
dagbehandeling aan Sterk gedragsgestoord 
Licht verstandelijk beperkt (SGLVG))
Hieronder vindt u de algemene inkoopcriteria 
voor zorgaanbieders die dagbehandeling 
aanbieden. Om een overeenkomst te kunnen 
sluiten, moeten zorgaanbieders aantoonbaar 
voldoen aan onderstaande criteria. Ook 
gedurende de looptijd van de overeenkomst 
moeten zij aan deze criteria blijven voldoen: 
• De zorgaanbieder is een rechtspersoon;
• De zorgaanbieder beschikt over een erkend 

keurmerk voor het hanteren van een 
kwaliteitssysteem;

• De zorgaanbieder is toegelaten voor 
behandeling en verblijf wat blijkt uit een 

geldige WTZi-beschikking;
• De zorgaanbieder wordt getoetst in het 

portaal Raadpleging Integriteit 
Zorgaanbieders (RIZ);

• De zorgaanbieder beschikt over een specialist 
ouderengeneeskunde en/of een arts 
verstandelijk gehandicapten;

• Er is sprake van een multidisciplinaire 
behandeling, wat moeten blijken uit een 
actueel multidisciplinaire behandelplan dat 
minimaal één keer per drie maanden in een 
Multi Disciplinair Overleg (MDO) besproken 
wordt

• 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 heeft 
samenwerkingsafspraken gemaakt met 
relevante partijen in de regio;

• 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 2021 afgesloten;

• De zorgaanbieder voldoet aan de eisen uit de 
bestuursverklaring. De verklaring moet 
worden ondertekend door zowel bestaande 
als nieuwe zorgaanbieders.
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Nieuwe zorgaanbieders 

Voor (voor ons) nieuwe zorgaanbieders hanteren 
we dezelfde criteria als bestaande (reeds 
gecontracteerde) zorgaanbieders. Wel hebben 
we aanvullende informatie nodig om uw 
organisatie zorgvuldig te kunnen beoordelen. 
Ook brengen we onderwerpen onder de 
aandacht waarover wij afspraken willen maken 
met nieuwe zorgaanbieders. U kunt zich voor 15 
mei aanmelden via onze  website. Wij informeren 
u vervolgens over de te volgen procedure.

Uitvraag nieuwe zorgaanbieders
• Nieuwe zorgaanbieders kunnen aantonen dat 

zij financieel gezond zijn. Hierbij wordt op 
basis van de meest recente jaarrekening 
gekeken naar solvabiliteit (eigen vermogen/
totaal vermogen), current ratio (vlottende 
activa/kortlopende schulden) en het 
nettoresultaat. 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 
nettoresultaat is gerealiseerd;

• De zorgaanbieder overlegt een Toelating WTZi 
(dan wel WTZa);

• Heeft geen bevel, aanwijzing of verscherp 
toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd (IGJ) op moment van inschrijving of in 
de afgelopen 12 maanden;

• De zorgaanbieder dient te voldoen aan de 
voorwaarden binnen de Wet op de 
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 
(Wgbo). Dit betekent onder meer dat de 
continuïteit van zorg geborgd dient te blijven;

• De zorgaanbieder overlegt een verklaring 
omtrent gedrag voor rechtspersonen (VOG 
RP);

• De zorgaanbieder overleg een ondertekende 
bestuursverklaring;
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Bijlage 2  Wijzigingen inkoopplan 2021 t.o.v. inkoopplan 2020

Onderwerp Wijziging 

Benchmark ELV en GRZ Op dit moment brengen wij heropnames binnen 6 weken na ELV en GRZ in 
kaart. Wanneer deze analyse tot significante uitkomsten leidt, dan wordt deze 
uitkomst toegevoegd aan de benchmark. Dit is nieuw ten opzichte van 2020. 

GZSP Vanaf 2021 kopen wij naast SO ook AVG en dagbehandeling in. De inkoopsyste-
matiek en inkoopcriteria zijn toegevoegd. 

GZSP dagbehandeling Voor dagbehandeling zijn wij voornemens een machtigingsvereiste in te voeren 
per 1 januari 2021. Voor 1 juli maken wij bekend of dit door gaat. 

Inschrijving ELV en GRZ Voor bestaande aanbieders wordt de inschrijving ingekort.  

Inzet clientvolgende reservering Voor ELV, GRZ en GZSP zijn er twee vaste momenten in 2021 waarop de client-
volgende reservering waar nodig wordt ingezet. Dit gebeurt in mei en septem-
ber. In 2020 deden wij dit al voor ELV en GRZ. 

D0164202003.1
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