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“Zinnige zorg, op 
de juiste plek”

1. Toelichting op 
onze criteria
In dit document leest u hoe de speerpunten uit 
onze visie op wijkverpleging terugkomen in 
ons inkoopbeleid voor 2021:

 I.  Stimuleren zinnige zorg via contractering;
 II.  Ruimte voor innovatie en goed 

werkgeverschap;
 III. Efficiënte samenwerking in de eerste lijn. 

We hanteren bij de inkoop van wijkverpleging 
2021 twee sets inkoopcriteria:

• Algemene inkoopcriteria voor alle 
zorgaanbieders, waaronder 
minimumnormen (zie bijlage 1);

• Aanvullende inkoopcriteria voor bijzondere 
zorgvormen (zie bijlage 2). 

3 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2021 | Toelichting op onze criteria



I.  Stimuleren zinnige zorg via 
contractering 

We zien contractering als een belangrijk instru-
ment om zinnige zorg te stimuleren. Met het ont-
wikkelen en implementeren van good practices 
in de wijkverpleging bevorderen we de doelma-
tigheid van de wijkverpleging. Hieronder lichten 
we toe hoe wij op doelmatige zorg aansturen via 
contractering en via ons beleid op niet gecon-
tracteerde zorg, aan de hand van de volgende 
onderwerpen:
• Kwaliteitsnormen en transparantie als basis voor 

goede wijkverpleging;
• Integrale zorg, met aandacht voor bijzondere 

zorgvormen;
• Hoe wij inkopen: inkoopsystematiek wijkverple-

ging;
• Grip krijgen op niet gecontracteerde zorg.

Kwaliteitsnormen en transparantie als basis 
voor goede wijkverpleging
Als zorgverzekeraar willen we goede zorg inko-
pen voor onze klanten. Transparantie van gele-
verde kwaliteit is daarbij essentieel voor de klant 
om een keuze te maken voor de juiste zorgaan-
bieder.

Het voldoen aan kwaliteitsindicatoren beïnvloedt 
het inkoopproces positief. In de gesprekken met 

zorgaanbieders hebben wij aandacht voor de vol-
gende zaken: 

• De indicatiestelling en zorglevering zijn onder-
deel van het verpleegkundig proces; 

• Beperken van het aantal verschillende verpleeg-
kundigen en verzorgenden dat bij de cliënt 
thuiskomt (bijdrage aan 1 herkenbaar gezicht in 
de wijk);

• Afspraken tussen zorgaanbieder en cliënt over 
(voor de cliënt passende) moment(en) van zorg-
levering;

• Opvolging afspraken Kwaliteitskader Wijkverple-
ging rondom geldende richtlijnen, normenka-
ders en protocollen;

• Klanttevredenheidsmetingen (via PREM, NPS en 
via reviews op Zorgkaart Nederland) als basis 
voor aantoonbare verbetering van zorgplan, 
behandeling en bejegening;

• Structurele borging van deskundigheidsbevor-
dering en intervisie;

• Inrichting van herkenbare en aanspreekbare 
wijkverpleging op basis van de landelijke ‘Lei-
draad herkenbare en aanspreekbare wijkverple-
ging’, de kaders voor samenwerking in het Kwa-
liteitskader Wijkverpleging en het Toezichtkader 
van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd 
(IGJ). Zie voor meer toelichting over hoe wij hier 
tegenaan kijken de paragraaf “Efficiënte samen-
werking in de eerste lijn”.

Integrale zorg, met aandacht voor bijzondere 
zorgvormen
Wij gaan er van uit dat zorgaanbieders integrale 
zorg leveren: generalistisch waar het kan, spe-
cialistisch waar nodig. Het betreft het gehele 
cyclisch verpleegkundig proces. Ook dit is 
immers behulpzaam bij ons doel om het aantal 
verschillende organisaties dat zorg komt leveren 
bij een cliënt te reduceren. Op basis van ver-
pleegkundige diagnoses vindt indicatiestelling 
plaats, zorgverlening wordt gemonitord en op 
basis van evaluaties vindt herindicatie of beëin-
diging van de zorg plaats. Onder zorgverlening 
vallen verpleegkundige handelingen (zoals 
wondverzorging, het klaarzetten en toedienen 
van medicijnen, stomazorg, katheteriseren, enzo-
voorts), zorg bij ADL, maar ook het coördineren, 
signaleren en coachen (bijvoorbeeld ondersteu-
ning bij zelfmanagement). 

Omdat wij versnippering zoveel mogelijk willen 
voorkomen contracteren wij in principe geen 
aanbieders die zich beperken tot een deel van de 
aanspraak wijkverpleging of tot specifieke doel-
groepen. 

In sommige gevallen is de zorg zo complex 
dat de wijkverpleegkundige de expertise moet 
inschakelen van specialistische zorg, ofwel vanuit 
de eigen organisatie, of vanuit een andere orga-
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nisatie die deze expertise kan leveren. Voor de 
onderstaande typen zorg stellen we extra voor-
waarden om de kwaliteit en doelmatigheid te bor-
gen. Hieronder vindt u een toelichting op onze 
visie op deze zorgvormen en in bijlage 2 vindt u 
alle extra voorwaarden. 

Palliatief terminale zorg
Palliatief terminale zorg is onderdeel van de 
reguliere werkzaamheden van een wijkverpleeg-
kundige. Cliënten moeten altijd op deze zorg kun-
nen rekenen. We hebben hierbij aandacht voor 
gepaste doelmatige inzet van deze zorg. Onder 
meer door waar mogelijk gebruik te maken van 
de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers om in 
samenwerking deze zorg te geven aan cliënten. 
Er is slechts bij uitzondering én gedurende maxi-
maal enkele dagen behoefte aan intensieve wijk-
verpleegkundige zorg.

Ketenafspraken dementie
We zijn met andere zorgverzekeraars continu in 
afstemming over de doorontwikkeling van case-
management in dementiezorg, onder meer over 
de voorwaarden die we stellen aan dementiezorg. 
Ook volgen wij de afspraken binnen Zorgverze-
keraars Nederland (ZN) over de organisatie van 
dementiezorg in netwerken dementie. In lijn 
hiermee borgen wij de ketenafspraken dementie 
binnen de regio’s waar wij zorgkantoren hebben. 

Andere verzekeraars met een zorgkantoor doen 
dat in de voor hen betreffende regio’s.

Zorg voor kinderen met een intensieve zorgvraag
Gezien de specifieke context en zorgzwaarte van 
de intensieve zorg voor kinderen, hechten wij er 
waarde aan alleen gespecialiseerde aanbieders te 
contracteren, zoals gespecialiseerde aanbieders 
voor kindzorg, medische kindzorghuizen en ver-
pleegkundige kinderdagverblijven.

Regiefunctie complexe wondzorg
Wondzorg moet door alle aanbieders binnen 
de wijkverpleging geleverd kunnen worden. Er 
bestaan echter ook complexe of moeilijk gene-
zende wonden met een verstoorde genezing en 
dus een lange(re) sluitingstijd. We vinden dat de 
inzet van de juiste expertise over wondzorg en 
het gebruik van juiste verbandmiddelen bijdraagt 
aan het dichten van complexe wonden in een zo 
kort mogelijke tijd.

Waar het kan voeren generalisten complexe 
wondzorg uit. Speciale expertise wordt ingescha-
keld wanneer dat nodig is. Het is aan de wijkver-
pleegkundige tijdig de juiste expertise in te scha-
kelen.

Regionaal maken we afspraken met één regie-
voerder voor optimale scholing, goede samen-

werking tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen, 
ziekenhuizen en hulpmiddelenleveranciers. In 
de afgelopen jaren hebben wij in diverse regio’s 
afspraken gemaakt met organisaties die deze 
regiefunctie vervullen. De focus van de komende 
tijd is om deze werkwijze te evalueren en te 
bestendigen. 

Hoe wij inkopen: inkoopsystematiek 
wijkverpleging
Wij stimuleren zorgaanbieders om de zelfred-
zaamheid van cliënten te bevorderen en om op 
een slimmere manier zorg te gaan leveren. Dit 
doen wij door zorgaanbieders te vergelijken in 
een benchmark op basis van relevante indicato-
ren die hiermee samenhangen. Op basis hiervan 
kopen wij gedifferentieerd in. Deze methode 
behouden we ook in 2021. 

In onze benchmark vergelijken we zorgaanbie-
ders op basis van data uit 2019 en 2020 op twee 
indicatoren:
• Gemiddeld aantal uren wijkverpleging per cliënt 

per jaar; 
• Gemiddelde kosten per cliënt per jaar.
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Om recht te doen aan de specifieke cliëntpopu-
latie per aanbieder worden de uitkomsten van de 
benchmark gecorrigeerd voor bepaalde kenmer-
ken van de populatie die u als aanbieder bedient, 
zoals:
• Leeftijd;
• Geslacht;
• Sociaaleconomische status;
• Doelgroepen (o.b.v. de ZN-doelgroepenregistra-

tie).

De uitkomst van deze benchmark is bepalend 
voor ons aanbod.

Begin augustus 2020 maken wij inzichtelijk hoe 
uw organisatie scoort binnen deze benchmark. 
Voor zorgaanbieders met een afspraak tot  
€ 250.000 blijft de cliëntvolgende overeenkomst 
van toepassing. Deze groep is in omvang te klein 
om mee te nemen in de benchmark. Als u als 
zorgaanbieder op het moment van de beoorde-
ling van de inschrijving een prognose heeft van 
meer dan € 250.000 voor 2020, dan gelden voor 
u de voorwaarden van de standaardovereen-
komst.

Met deze systematiek gaan we uit van een gedif-
ferentieerd aanbod, passend bij de score uit de 
benchmark. Ons aanbod bestaat uit het type 
overeenkomst (Plus- of Standaardovereenkomst), 

een tarief, zorgkostenplafond en eventueel een 
verbeterafspraak op doelmatigheid. Wij maken 
in ons voorstel aan u transparant hoe het tarief is 
opgebouwd.

Standaardovereenkomst
Het zorgkostenplafond 2021 baseren we op het 
plafond van 2020, mits uit de prognose van 
realisatiecijfers blijkt dat dit plafond ook wordt 
bereikt. Afhankelijk van de uitkomst van de 
benchmark maken wij afspraken over een verbe-
tering van het gemiddeld aantal uren per cliënt. 
Het zorgkostenplafond wordt vervolgens gecorri-
geerd voor deze verbeterafspraak en de tariefin-
dexering. 

Bij een standaardcontract is verder het volgende 
van toepassing:
• We spreken met u een zorglevergarantie af voor 

bestaande cliënten;
• Tarief integrale prestatie 2021 = tarief 2020 + 

index (de hoogte van de indexering is afhanke-
lijk van uw uitkomst in de benchmark).

Voor het standaardcontract 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 ureninzet per cliënt.

Bij het bereiken van 70% van het zorgkostenpla-
fond dient u zich te melden bij uw inkoper. Deze 
beoordeelt of er nog aanvullende informatie 
nodig is van u als aanbieder. Wanneer de informa-
tie voldoende is krijgt u binnen 3 weken uitsluit-
sel over een eventuele plafondophoging. Zaken 
waarnaar gekeken wordt bij een beoordeling zijn: 

• Groei aantal cliënten;
• Ontwikkeling van de doelmatigheid (ten 

opzichte van de doelmatigheidsafspraak);
• Uitkomst van de jaarlijkse benchmark;
• Regionale ontwikkelingen;
• Of inkoop van extra zorg nodig is in het kader 

van onze zorgplicht.

Op deze manier monitoren we samen het zorg-
kostenplafond, anticiperen we tijdig op mogelijk 
te weinig ruimte binnen de afspraak en kunnen 
we waar nodig de zorg tijdig omleiden. Als u het 
zorgkostenplafond bereikt en voldoet aan de 
gemaakte doelmatigheidsafspraken, dan kunt u 
na overleg met ons een zorgstop voor nieuwe 
cliënten toepassen. Deze cliënten verwijst u dan 
door naar onze afdeling Zorgadvies & Bemidde-
ling. Samen maken we afspraken over de wijze 
van informeren en de gelijke informatiebood-
schap die we in dat geval geven aan onze verze-
kerden.
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Plus-overeenkomst
Plus-overeenkomsten zijn voor aanbieders die 
goed scoren in onze benchmark. Het zorgkos-
tenplafond 2021 baseren we op het plafond van 
2020, mits uit de prognose van realisatiecijfers 
blijkt dat dit plafond ook wordt bereikt. Het zorg-
kostenplafond wordt vervolgens gecorrigeerd 
voor de tariefindexering.

Bij een Plus-overeenkomst is verder het volgende 
van toepassing:
• Er is groei mogelijk. De eerste keer bij het vast-

stellen van het initiële plafond en de tweede 
keer gedurende het jaar, mits de aanbieder 
gedurende het jaar blijft voldoen aan de voor-
waarden om in aanmerking te komen voor de 
Plus-overeenkomst. De hoeveelheid groei is 
afhankelijk van de groei in het aantal cliënten 
en de gemiddelde ureninzet per cliënt van uw 
organisatie;

• We spreken met u een zorglevergarantie af voor 
bestaande cliënten;

• Tarief integrale prestatie 2021 = 2020 + index 
(de hoogte van de indexering is afhankelijk van 
de benchmark);

• Initiatieven van aanbieders met een Plus-over-
eenkomst die leiden tot éxtra doelmatigheid of 
verhoging van de arbeidsproductiviteit komen 
in aanmerking voor een vergoeding (zie ook 
“Ruimte voor innovatie en goed werkgever-
schap”). 

Cliëntvolgende overeenkomst
Zorgaanbieders met een omzet tot € 250.000 
van Coöperatie VGZ-verzekerden vallen onder 
een cliëntvolgende overeenkomst.

Gezien het beperkte aantal cliënten bij zorgaan-
bieders met een cliëntvolgend contract worden 
deze aanbieders uitgesloten van de bench-
mark en worden geen aparte plafondafspraken 
gemaakt. Mogelijk maken wij wel een afspraak 
over de verbetering van de doelmatigheid. Als 
groep aanbieders heeft u een maximale groei-
ruimte binnen het totaal vastgestelde budget. 

Voor het tarief geldt: tarief integrale prestatie 
2021 = 2020 + index (nog door ons vast te stel-
len).

ZZP overeenkomst
Een deel van de niet gecontracteerde zorg wordt 
geleverd door ZZP’ers. Zorg die geleverd wordt 
door ZZP’ers sluit soms beter aan op de behoef-
ten of het dagschema van onze klanten. We wil-
len onze klanten graag de mogelijkheid bieden 
om gebruik te maken van dergelijke zorg. 

Als ZZP’er heeft u daarom de mogelijkheid om 
op basis van een overeenkomst zorg te verlenen 
aan onze klanten. Om een overeenkomst af te 
sluiten, wordt een aantal aanvullende inkoopcri-
teria gesteld. In bijlage 2 vindt u de aanvullende 
inkoopcriteria voor ZZP’ers. 

Grip krijgen op niet gecontracteerde 
wijkverpleging
Een deel van onze klanten ontvangt zorg van 
niet gecontracteerde aanbieders. Daarbij valt 
op dat niet gecontracteerde aanbieders gemid-
deld genomen meer zorg leveren per cliënt dan 
gecontracteerde aanbieders. Deze inzet van zorg 
wordt niet verklaard door voorspellers als leeftijd 
of inkomen. We realiseren ons dat dit ook cliën-
ten kan betreffen van wie de zorgvraag intensie-
ver is, of zorg die soms niet beschikbaar is bij een 
andere zorgaanbieder. Maar er zijn ook aanwijzin-
gen dat niet gecontracteerde aanbieders minder 
doelmatige zorg leveren. Ook komt het voor dat 
geleverde niet gecontracteerde zorg niet verze-
kerd blijkt te zijn op grond van de Zorgverzeke-
ringswet (Zvw).

Als zorgverzekeraar hebben we minder goed 
zicht op de inhoud van niet gecontracteerde 
zorg. Wij streven ernaar meer zicht en grip te 
krijgen op de geleverde zorg. Per 2019 hebben 
wij een machtigingsvereiste voor niet gecontrac-
teerde zorgaanbieders opgenomen in de polis-
voorwaarden voor het leveren van verpleging en 
verzorging op grond van de Zvw. Dat blijven wij 
doen in 2021. 

Op basis van de inhoudelijke aanlevering rondom 
de machtiging krijgen we steeds beter zicht 
op de veelzijdigheid van het aanbod aan niet 
gecontracteerde zorg. Hier trekken wij lering uit. 
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We nemen dit bijvoorbeeld mee in het contrac-
teerbeleid. Ook informeren wij onze klanten en 
verwijzers gerichter over het gecontracteerde 
aanbod. We streven er naar om gecontracteerde 
partijen het voordeel van de contractering te 
laten merken door het hen mogelijk te maken te 
werken met aktes van cessie. In onze polisvoor-
waarden hebben we voor ongecontracteerde 
zorg daarentegen vanaf 2020 een cessieverbod 
opgenomen. Een cessieverbod is een verbod 
voor klanten om een vordering op ons over te 
dragen aan een zorgaanbieder. 
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II. Ruimte voor innovatie en goed 
werkgeverschap

We zien kansen voor de inzet van nieuwe tech-
nologieën, digitalisering en innovatie om de 
doelmatigheid en arbeidsproductiviteit in de 
wijkverpleging te verhogen. Samen met goed 
werkgeverschap is dit van belang om het toe-
nemend aantal cliënten in de wijkverpleging te 
bedienen. Hieronder lichten we ons beleid toe op 
het gebied van thuiszorgtechnologie, stimulans 
van innovatie en goed werkgeverschap, en good 
practices voor zinnige zorg.

Thuiszorgtechnologie
We maken graag afspraken over de inzet van 
thuiszorgtechnologie. Dit kan op verschillende 
manieren. Zo ondersteunen wij Stimuleringsrege-
ling E-health Thuis (SET)-aanvragen en zijn er met 
ons afspraken te maken over de financiering via 
de prestatie thuiszorgtechnologie. Een belang-
rijke voorwaarde voor financiering via deze pres-
tatie is dat het aantoonbaar (bijvoorbeeld door 
metingen van zorgaanbieders) bijdraagt aan het 
verhogen van de doelmatigheid door het vervan-
gen van zorg door technologie. We bespreken 
uw resultaten graag met u om te zien of het ook 
mooie voorbeelden voor anderen zijn. 

Stimulans van innovatie en goed 
werkgeverschap
Naast technologische ontwikkelingen is het 
belangrijk dat aanbieders innoveren en blijk 
geven van goed werkgeverschap om de wijk-
verpleging toekomstbestendig te maken. Wij 
zijn bereid om bij aanbieders die goed scoren in 
onze benchmark, te investeren in initiatieven die 
de wijkverpleging doelmatiger maken en/of de 
arbeidsproductiviteit verhogen. Hiermee willen 
we komen tot nieuwe good practices of FIT initi-
atieven binnen de wijkverpleging. Met FIT initia-
tieven bedoelen we initiatieven die bijdragen aan 
een gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast staan we 
open voor effectieve voorbeelden van goed werk-
geverschap, zodat we kunnen helpen om deze 
goede voorbeelden te verspreiden. Onze zorgin-
koper gaat hierover graag met u in gesprek. 

Good practices: praktijkvoorbeelden van zinnige 
zorg
Steeds meer zorgaanbieders en patiënten delen 
met ons én elkaar goede voorbeelden van zinnige 
zorg. ‘Good practices’ noemen wij dat. Bewezen 
en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die 
het beste bij cliënten past, die is bedacht en uit-
gedragen door zorgaanbieders én die helpt bij 
het aanpakken van personeelstekorten en oplo-
pende maatschappelijke kosten. Deze good prac-
tices bevestigen dat het mogelijk is om passende 

zorg te realiseren en tegelijkertijd de betaalbaar-
heid te garanderen. 

We zijn continu op zoek naar voorbeelden van 
zinnige zorg. Ieder jaar halen we nieuwe initiatie-
ven op bij zorgaanbieders en patiënten. Die wer-
ken we uit in good practices en opschaalplannen. 
Voor wijkverpleging willen we het toepassen of 
opschalen van de onderstaande good practices 
stimuleren. Het gaat in ieder geval om de vol-
gende good practices:

• Zelfredzaamheidskoffer;
• Slimme medicijndispenser;
• Warme overdracht;
• Verzorgend wassen;
• Stomadragers ontlasten thuiszorg;
• Regie op complexe wonden.

Benieuwd naar praktijkvoorbeelden? Bekijk coo-
peratievgz.nl/zinnige-zorg. Wij helpen u graag 
met implementatie van deze voorbeelden en 
bespreken dan ook de impact van deze good 
practices op uw resultaten. 
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Heeft u zelf een goed idee of 
initiatief rond zinnige zorg? 

VGZ is continu op zoek naar initiatieven die 
de wijkverpleging doelmatiger of efficiënter 
maken. Wij zijn erg benieuwd naar voorbeel-
den van zinnige zorg in uw organisatie zodat 
wij deze kunnen uitdragen naar andere 
organisaties binnen de wijkverpleging. 

We stimuleren de ontwikkeling en opscha-
ling van initiatieven die leiden tot ‘zinnige 
zorg’. Lees meer over de kenmerken en 
criteria van een good practice op coopera-
tievgz.nl/zinnige-zorg en dien uw idee in bij 
ons Loket Zinnige Zorg. We nodigen u van 
harte uit om uw ideeën te bespreken met 
uw contactpersoon bij VGZ.
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III. Efficiënte samenwerking in de 
eerste lijn

We zetten in op efficiëntere samenwerking in 
de eerste lijn en toegankelijke en passende zorg 
voor onze klanten. Hiervoor implementeren we 
de landelijke afspraken rondom de herkenbare en 
aanspreekbare wijkverpleging en gaan we verder 
met bestendiging van de inrichting van onplan-
bare nachtzorg.

Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging
In het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging is de 
realisatie van een herkenbare en aanspreekbare 
wijkverpleging opgenomen. Hiervoor is een  
“Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkver-
pleging” opgesteld.

We zien het Kwaliteitskader Wijkverpleging als 
belangrijke basis waarmee we herkenbare en 
aanspreekbare wijkverpleging borgen. Samen-
werking tussen de wijkverpleging en andere pro-
fessionals die verwijzen naar de wijkverpleging 
(huisarts, transferafdelingen) heeft onze spe-
cifieke aandacht. Daar waar knelpunten hierop 
worden ervaren gaan we in gesprek met de 
aanbieders. Daarnaast zien wij de oplossing met 
name in maatregelen die versnippering van het 
zorgaanbod tegengaan. Denk hierbij aan: 

• Het strenger kunnen toetsen van aanbieders op 
integriteit met de voorgenomen Wet integere 
bedrijfsvoering en de Wet Toetreding Zorgaan-
bieders (WTZa);

• Het bevorderen van in loondienst treden door 
goed werkgeverschap;

• Ons beleid rondom niet gecontracteerde zorg.

Op dit moment is er nader overleg over hoe aan-
bieders en verzekeraars samen optrekken om 
de landelijke afspraken uit de leidraad concreet 
invulling te geven. Mogelijk volgt na deze afspra-
ken aanvullend beleid voor de inkoop 2021. Als 
dit het geval is informeren wij u hierover via onze 
website en zullen we dit uiteraard opvolgen via 
onze inkoopafspraken.

Onplanbare nachtzorg
In 2019 hebben ActiZ, V&VN, Zorgthuisnl en ZN 
het initiatief genomen om te komen tot een lan-
delijk gedragen (basis)kader voor de onplanbare 
nachtzorg, welke is beschreven in het document 
“Samen op weg naar een toekomstbestendige 
wijkverpleging”.

Wij borgen voor iedere HAP-regio waar wij markt-
leider zijn dat er één samenwerkingsafspraak is 
om onplanbare nachtzorg beschikbaar te hebben 
en dat alle in de wijk actieve aanbieders aanslui-

ten bij deze afspraak. In september 2019 hebben 
wij daarom een beleidskader gepubliceerd. Dit 
beleidskader is nog steeds actueel. De komende 
periode voeren we gesprekken om de gemaakte 
samenwerkingsafspraken te borgen, evalueren en 
verbeteren. In bijlage 2 staan voorwaarden voor 
onplanbare zorg die voor alle aanbieders gel-
den. In die gebieden waar wij geen marktleider 
zijn, handelen we congruent ten aanzien van de 
inhoudelijke afspraken die door de marktleider(s) 
worden gemaakt.
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2.  Proces 
zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken we 
samen met u op om het beste 
resultaat te halen. In dit hoofdstuk 
vindt u het proces en de planning van 
het inkoopseizoen 2021, plus onze 
contactgegevens. Ook leest u hier 
hoe wij omgaan met (voor ons) 
nieuwe zorgaanbieders, diversiteit 
van zorgaanbieders, misbruik en 
oneigenlijk gebruik.
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Procesverloop

In deze paragraaf beschrijven we de stappen en 
tijdlijnen van het zorginkoopproces voor wijkver-
pleging: 

Periode Activiteit

1 april 2020 Publicatie inkoopbeleid* 

Vanaf 15 mei tot 
en met 15 juni 
2020 

Inschrijving door middel van het in-
dienen van een vragenlijst in VECOZO  

Vanaf 1 juli  
tot en met  
31 augustus 
2020 

Beoordelen inschrijvingen op  
genoemde criteria en versturen 
aanbod. Na het ontvangen van het 
aanbod (via VECOZO) heeft u een 
reactietermijn van 4 weken. Bij geen 
reactie binnen deze termijn vervalt 
het aanbod. 

Vanaf 1 au-
gustus tot en 
met 15 oktober 
2020 

Inkoopgesprekken en/of administra-
tieve afhandeling 

Uiterlijk  
1 november 
2020 

Ondertekening contract via digitale 
tool of overeenstemming bereikt  

Per 1 januari 
2021 

Ingangsdatum overeenkomst 2021  

*In de periode na publicatie van het inkoopbeleid kunt u 
uiteraard uw vragen stellen over ons beleid. Alle vragen die 
we ontvangen uiterlijk voor 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, dan kunt 
u via e-mail uw vraag 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 zorg-
aanbieders moeten voldoen. Het is voor ons niet 
bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg 
wordt geleverd. Voor nieuwe en al gecontrac-
teerde zorgaanbieders gelden dezelfde voor-
waarden en kwaliteitseisen om in aanmerking te 
komen voor een overeenkomst. We behouden 
ons wel het recht voor om een maximum te han-
teren voor het aantal zorgaanbieders als aan onze 
zorgplicht is voldaan. 

Diversiteitsbeleid: voldoende 
diversiteit in het zorgaanbod 

Om onze verzekerden met verschillende levens-
overtuigingen een passend zorgaanbod te bie-
den, 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 belang-
rijke rol in het toezicht op Misbruik, Oneigenlijk 
Gebruik en Gepast Gebruik (MOG). Naast de kwa-
liteit en betaalbaarheid van de zorg, monitoren 
we daarom ook de rechtmatigheid en doelmatig-
heid van de geleverde zorg. We hanteren daarbij 
de volgende criteria: 

Misbruik (fraude & misleidende informatie) 
Er is sprake van misbruik als feiten of 
omstandigheden door de zorgaanbieder worden 
verzwegen, een verkeerde of onvolledige 
voorstelling van zaken wordt gegeven, valse 
opgave wordt verstrekt over de zorg of de in 
rekening te brengen tarieven, dan wel het 
meewerken hieraan.  

• Van fraude is sprake wanneer de zorgaanbieder 
“bewust valsheid in geschrifte, bedrog, bena-
deling van rechthebbenden of verduistering 
pleegt of tracht te plegen ten nadele van de bij 
de totstandkoming of uitvoering van een over-
eenkomst van zorgverzekering betrokken perso-
nen en organisaties met het doel een prestatie, 
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vergoeding, betaling of ander voordeel te krij-
gen waarop de verzekerde dan wel de Zorgaan-
bieder 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 informa-
tie die ertoe leidt dat een verzekerde een beslis-
sing 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. 

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 
signaleren 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, 
effectief en doelmatig is. 

Wel of geen overeenkomst? 

Afhankelijk van de uitkomsten van het inkoop-
traject, bieden wij zorgaanbieders wel of geen 
overeenkomst aan. Heeft u als zorgaanbieder een 
overeenkomst? 
• U ontvangt de vergoeding zoals die in uw over-

eenkomst staat;
• U bent als ‘gecontracteerde zorgaanbieder’ 

vindbaar in onze Zorgzoekers.

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”. 

Daarnaast heeft u te maken met aanvullende 
voorwaarden die gelden voordat zorg geleverd 
wordt:

1.  Er dient vooraf een machtiging aangevraagd 
te worden. Voor informatie over voorwaarden 
voor machtigingen kunt u hier terecht. 

2.  Alleen de verzekerde kan de declaratie na de 
door u geleverde zorg bij ons indienen. Voor 
meer informatie over het cessieverbod kunt u 
hier terecht.

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 een 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.

Dit geldt alleen wanneer deze wijzigingen daar 
naar ons oordeel aanleiding toe geven (waaron-
der, 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.
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(Beleids)wijziging, en dan?

Als we wijzigingen doorvoeren tijdens het con-
tracteerproces, dan informeren u hierover op 
onze website.  

Algemene Voorwaarden 
Zorginkoop 

Voor alle zorgaanbieders met wie wij een over-
eenkomst sluiten, met uitzondering van aanbie-
ders MSZ en GGZ, gelden de Algemene Voor-
waarden Zorginkoop. U vindt deze Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop op cooperatievgz.nl/
zorgaanbieders.
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Bijlagen
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Bijlage 1 Algemene inkoopcriteria

De algemene inkoopcriteria gelden voor zowel 
nieuwe als bestaande aanbieders.
Bent u een nieuwe zorgaanbieder? Dan stellen 
we u aanvullende vragen om over de juiste infor-
matie te beschikken voor een zorgvuldige beoor-
deling. Deze vragen zijn verderop in deze bijlage 
terug te vinden (uitvraag nieuwe toetreders).
Voor ZZP’ers hanteren wij enkele additionele cri-
teria, die u in deze bijlage kunt lezen.
In specifieke gevallen en na goedkeuring van 
Coöperatie VGZ kan er van onderstaande criteria 
worden afgeweken.

Toegangscriteria voor alle zorgaanbieders 
van wijkverpleging
Om een overeenkomst te kunnen sluiten moeten 
alle zorgaanbieders aantoonbaar voldoen aan 
onderstaande (‘knock-out’) criteria. Ook gedu-
rende de looptijd van de overeenkomst moeten 
alle zorgaanbieders aan deze criteria blijven vol-
doen. 

De zorgaanbieder:
• Heeft aantoonbaar (AGB-code) een zorgaanbod 

dat onder de zorgaanspraak verpleging en ver-
zorging valt;

• Levert een integraal product - dus niet enkel 
een specifiek of gespecialiseerd aanbod;

• Werkt volgens de geldende beroepsstandaar-
den, protocollen en richtlijnen, en het Kwali-
teitskader wijkverpleging (inclusief voorwaarde 
dat het indiceren en organiseren van zorg wordt 
gedaan door een bachelor of master opgeleide 
verpleegkundige);

• Levert zorg die voldoet aan de eisen en voor-
waarden zoals gesteld in de vigerende beleids-
regels en tariefbeschikkingen, de productspe-
cificaties en tenminste aan hetgeen binnen de 
kring van beroepsbeoefenaren gebruikelijk is;

• Heeft aandacht voor doelmatige inzet van zorg;
• Wordt getoetst in het portaal Raadpleging Inte-

griteit Zorgaanbieders (RIZ);
• Overlegt bewijs van een werkend gecertificeerd 

kwaliteitssysteem dat onafhankelijk getoetst is;
• Is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en 

beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van mini-
maal € 2.500.000 (per gebeurtenis), of heeft 
deze aantoonbaar per 1 januari 2020 afgeslo-
ten;

• Voldoet aan de eisen uit de bestuursverklaring. 
De bestuursverklaring staat in het inkooppor-
taal. De verklaring moet worden ondertekend 
door zowel bestaande als nieuwe zorgaanbie-
ders.

Algemene criteria voor alle zorgaanbieders 
van wijkverpleging
Naast de toegangscriteria gelden algemene crite-
ria om in aanmerking te komen voor een overeen-
komst. 

De zorgaanbieder:
• Kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie 

is met het sociaal domein binnen de gemeen-
ten waar de zorgaanbieder actief is, met als 
doel borging van domeinoverstijgende zorg;

• Kan aantonen dat er een samenwerkingsrelatie 
is met in ieder geval andere V&V-aanbieders, 
de huisarts, andere professionals in de eerste 
lijn en tweede lijn binnen de gebieden waarin 
de zorgaanbieder actief is; waarbij minimaal 
afstemming is over passende zorginzet voor de 
cliënt;

• Weigert geen zorg aan cliënten op basis van 
cliëntkenmerken en zorgzwaartekenmerken 
zonder voorafgaand overleg met Coöperatie 
VGZ (volgens protocol zorgbeëindiging/zorg-
weigering);

• Beëindigt geen zorg bij bestaande cliënten zon-
der voorafgaand overleg met Coöperatie VGZ 
(protocol zorgbeëindiging/zorgweigering);

• Dient te voldoen aan de voorwaarden binnen de 
Wet op de Geneeskundige Behandelingsover-
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eenkomst (WGBO). Dit betekent onder meer 
dat de continuïteit van zorg geborgd dient te 
blijven;

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

• Heeft minimaal 1 FTE wijkverpleegkundige 
niveau 6 in loondienst. Voor het niveau van de 
wijkverpleegkundige gaan we uit van de inde-
ling van het Europese en Nederlandse onder-
wijssysteem (NLQF): met een HBO bachelor 
diploma is een wijkverpleegkundige niveau 6 
gediplomeerd, zie ook de website van het NLQF. 
De term ‘niveau 5’ hanteren we daarom niet 
meer;

• Voldoet, omwille van de kwaliteit van de zorg, 
aan de eis dat er tenminste een verzorgende 
niveau 3 of verzorgende in de individuele 
gezondheidszorg (VIG-er) wordt ingezet. Binnen 
de beroepsgroep wordt nagedacht óf en onder 
welke voorwaarden hiervan afgeweken kan wor-
den. Er is hierover nog geen uitspraak vanuit 
de beroepsgroep. Wanneer deze beschikbaar is 
volgen we deze; 

• Streeft naar de inzet van een zo min mogelijk 
aantal zorgverleners per cliënt;

• Voldoet aan de landelijke afspraken rondom 
aanlevering van kwaliteitsgegevens wijkverple-
ging welke via www.zorginzicht.nl inzichtelijk 

worden gemaakt op minimaal aanbieder niveau;
• Meet de klanttevredenheid middels de NPS en 

PREM en voert op basis daarvan actief verbete-
ringen door in zorgplan, behandeling en beje-
gening;

• Investeert in de deskundigheidsbevordering: 
minimaal 40% van verzorgenden en verpleeg-
kundigen is ingeschreven bij het landelijk Kwali-
teitsregister V&V;

• Is bereid om, als wij daartoe besluiten, de per-
soonlijke AGB-code van de HBO-(wijk)verpleeg-
kundigen in vaste loondienst te overleggen;

• Toont aan dat hij lid is van het Dementie Net-
werk in de betreffende regio, voor het leveren 
van casemanagement dementie;

• Toont aan dat hij, voor het leveren van Integrale 
Kindzorg (IKZ), een kinderverpleegkundige of 
HBO-verpleegkundige met kinderaantekening in 
loondienst heeft;

• Toont voor het leveren van Palliatief Terminale 
Zorg (PTZ) bewijs waaruit blijkt dat hij is aan-
gesloten bij een erkend Palliatief Netwerk in de 
regio;

• Voldoet aan de eisen voor onderaanneming. 
De zorgaanbieder kan aantonen dat over het 
contractjaar gezien maximaal 33% van het aan-
tal FTE zorgmedewerkers als onderaannemer 
werkt. Onder onderaanneming verstaat Coöpe-
ratie VGZ zowel organisaties die als onderaan-
nemer werken, als inhuur van ZZP-ers en flex-
medewerkers.

Nieuwe zorgaanbieders
Voor (voor ons) nieuwe zorgaanbieders hanteren 
we dezelfde criteria als bestaande (reeds gecon-
tracteerde) zorgaanbieders. Wel hebben we 
aanvullende informatie nodig om uw organisatie 
zorgvuldig te kunnen beoordelen. Van gecon-
tracteerde zorgaanbieders beschikken wij in veel 
gevallen al over deze informatie. Ook brengen 
we onderwerpen onder de aandacht waarover wij 
afspraken willen maken met nieuwe zorgaanbie-
ders.

U kunt zich het hele jaar door aanmelden via onze 
website. Wij informeren u dan over de te volgen 
procedure. Wij doorlopen deze procedure per 
aanvrager maximaal eenmaal per jaar. In bijlage 2 
leest u hier ook meer over.

Uitvraag nieuwe zorgaanbieders
• Nieuwe zorgaanbieders zijn net als bestaande 

zorgaanbieders bereid inzicht te geven in 
gemiddelde kosten, gemiddelde doorlooptijd, 
gemiddelde ureninzet en indien nodig bereid 
hier verbeterafspraken over te maken;

• Nieuwe zorgaanbieders kunnen aantonen dat 
zij financieel gezond zijn. 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 nettoresultaat. Van 
voldoende financiële gezondheid is sprake bij 

18 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2021 | Bijlage 1

https://nlqf.nl
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/wijkverpleging/overeenkomsten/aanvraag-overeenkomst
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/wijkverpleging/overeenkomsten/aanvraag-overeenkomst


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;
• De zorgaanbieder heeft geen bevel, aanwijzing 

of verscherpt toezicht van de Inspectie Gezond-
heidszorg en Jeugd (IGJ) op moment van 
inschrijving of in de afgelopen 12 maanden;

• De zorgaanbieder dient te voldoen aan de voor-
waarden binnen de Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit bete-
kent onder meer dat de continuïteit van zorg 
geborgd dient te blijven;

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

• De zorgaanbieder overlegt de inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel (niet ouder dan een 
halfjaar), en de juridische structuur van de 
inschrijvende zorgaanbieder (N.B. wanneer de 
juridische structuur verandert, het bestuur ver-
andert of er sprake is van een aanstaande over-
name tussen inschrijving en eventuele gunning, 
dan dient de inschrijvende zorgaanbieder VGZ 
hierover direct schriftelijk te informeren). VGZ 
sluit alleen een overeenkomst met de direct 
leverende entiteit;

• Bij aanvragen voor het leveren van casema-
nagement dementie wordt aangetoond dat de 
aanbieder lid is van het Dementie Netwerk in de 
betreffende regio;

• Bij aanvragen voor het leveren van Integrale 
Kindzorg (IKZ) wordt aangetoond dat de aan-

bieder een kinderverpleegkundige of HBO-ver-
pleegkundige met kinderaantekening in loon-
dienst heeft;

• Bij aanvragen voor het leveren van Palliatief 
Terminale Zorg (PTZ) overlegt de zorgaanbieder 
bewijs waaruit blijkt dat de aanbieder is aange-
sloten bij een erkend Palliatief Netwerk in de 
regio.

Zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers)
Deze aanvullende inkoopcriteria gelden voor zelf-
standige wijkverpleegkundigen, hierna omschre-
ven als ZZP’ers. Om een overeenkomst te kunnen 
sluiten moeten alle ZZP’ers aantoonbaar voldoen 
aan onderstaande criteria. Ook gedurende de 
looptijd van de overeenkomst moeten zij aan 
deze criteria blijven voldoen.

Additionele toegangscriteria voor zelfstandige 
(wijk)verpleegkundigen (ZZP’ers)

De ZZP’er:
• Beschikt over kwalificatieniveau 4 of niveau 6 

(wijk)verpleegkundige;
• Indien de ZZP’er geen HBO-(wijk)verpleegkun-

dige is, dan kan de indicatie niet door de ZZP’er 
zelf worden gesteld. De ZZP’er heeft dan een 
afspraak met een HBO-(wijk)verpleegkundige 
die wel mag indiceren. Daar heeft de ZZP’er 
een samenwerking mee en deze HBO-(wijk)ver-
pleegkundige blijft betrokken bij de uitvoering 
en evaluatie van het zorgplan per cliënt. Deze 

afspraak is schriftelijk vastgelegd door partijen. 
Een kopie wordt verstrekt aan Coöperatie VGZ;

• Heeft afspraken gemaakt met één of meerdere 
(wijk)verpleegkundige(n) om de achterwacht 
te regelen voor het geval dat de ZZP’er op enig 
moment niet in staat is om zelf de zorg te leve-
ren die is afgesproken met de cliënt;

• Dient te voldoen aan de voorwaarden binnen de 
Wet op de Geneeskundige Behandelingsover-
eenkomst (WGBO). Dit betekent onder meer 
dat de continuïteit van zorg geborgd dient te 
blijven;

• Levert minimaal aan vijf verschillende cliënten 
zorg in 2021, waarbij niet uitsluitend zorg gele-
verd wordt aan cliënten die verzekerd zijn bij 
Coöperatie VGZ;

• Voldoet aan de eisen van de WKKGZ en ook 
specifiek aan de eisen die vermeld staan in 
de handreiking voor ZZP’ers in de zorg (VWS 
december 2017);

• Is in het bezit van het keurmerk HKZ of een 
inhoudelijk overeenkomstig keurmerk (bijvoor-
beeld Mijn Keurmerk van KIWA); 
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Palliatief Terminale Zorg (PTZ)

Definitie
Cliënten komen in aanmerking voor PTZ wanneer 
het een levensbedreigende ziekte betreft waarbij 
geen (medische) behandeling meer plaatsvindt 
die gericht is op herstel of levensverlenging. De 
behandelend specialist/huisarts (hoofdbehande-
laar) heeft (navolgbaar) vastgesteld dat de cliënt 
nog een levensverwachting 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 of haar naaste omgeving zoveel mogelijk te 
ontlasten.

Palliatieve zorg is een benadering die de kwali-
teit van het leven verbetert van cliënten en hun 
naasten die te maken hebben met een levensbe-
dreigende aandoening, door het voorkomen en 
verlichten van lijden, door middel van vroegtij-
dige signalering en zorgvuldige beoordeling en 
behandeling van pijn en andere problemen van 
lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. De 
keuze voor de thuissituatie betekent dat er in die 
thuissituatie voor het toezicht een mantelzorger 
(of vrijwilliger) aanwezig moet zijn op die momen-
ten dat de cliënt niet alleen kan zijn en de zorg-

professional niet aanwezig is omdat er geen (wijk)
verpleegkundige of verzorgende handelingen uit-
gevoerd hoeven te worden. Deze zorg kan ook in 
een hospice of Bijna Thuis Huis worden ingezet. 
Het Kwaliteitskader palliatieve zorg alsmede de 
Handreiking financiering palliatieve zorg dienen 
gehanteerd te worden. 

PTZ is in de basis generalistische zorg en is 
gericht op goede kwaliteit van sterven, begelei-
ding van de cliënt en diens naasten en pijnbestrij-
ding. Bij PTZ is niet de genezing van de cliënt het 
doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
leven.

Goede kwaliteit van sterven betekent dat de 
betrokken verzorgenden en (wijk)verpleegkun-
digen voldoende bevoegd en bekwaam moeten 
zijn, ook voor alle complexe handelingen.

Inkoopvoorwaarden
• Palliatieve Zorg wordt geleverd volgens 

bestaande richtlijnen en normen van de 
beroepsgroep zoals:

 a.  Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 
IKNL/Palliactief, 2017;

 b.  Palliatieve zorgrichtlijnen voor de praktijk 
(VICK/IKNL, 2010);

 c.  Zorgmodule Palliatieve zorg 1.0 en het zorg-
pad stervensfase;

 d. Richtlijnen Pallialine;
 e.  LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings-

afspraak).

• 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 intensieve zorg te kunnen 
borgen;

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

• De hoofdbehandelaar (een medisch specialist of 
de huisarts) heeft vastgesteld dat de levensver-
wachting van de cliënt korter is dan drie maan-
den en dit moet navolgbaar zijn. 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 hoofd-
aannemer eindverantwoordelijk blijft voor deze 
zorg;

• De zorgaanbieder legt in het zorgplan vast, na 
overleg met cliënt, wie welke zorg levert tijdens 

Bijlage 2 Inkoopcriteria bijzondere zorg of zorg voor bijzondere zorgvormen
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de PTZ-fase, inclusief (indien nodig) afstemming 
met gemeente over bijvoorbeeld de maaltijd-
voorziening;

• Beschikbaarheid (24/7) van (wijk)verpleegkundi-
gen niveau 4 of 6 die bekwaam zijn volgens de 
competentiebeschrijving van V&VN.

Zorg voor kinderen met een intensieve 
zorgvraag

Definitie
Vanaf 1 januari 2018 valt de verzorging voor kin-
deren onder de 18 jaar met een geneeskundig 
probleem onder de Zvw. Hiermee is de verple-
ging en verzorging van kinderen onder 18 jaar 
gelijkgetrokken met de verpleging en verzorging 
van volwassenen. Deze verzorging valt onder 
reguliere zorg zoals die door verpleegkundigen 
geboden wordt.

Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt 
met de behoefte aan geneeskundige zorg of een 
hoog risico daarop, valt deze verzorging onder de 
Zvw. Indien de verzorgende interventies bij jeug-
digen gericht zijn op het opheffen van een tekort 
aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder 
de Jeugdwet vallen. Intensieve Kindzorg (IKZ) 
blijft voorlopig in stand voor zorgvragen waarbij 
sprake is van complexe zorghandelingen, die 
intensieve aanwezigheid vragen of waarbij zorg in 

nabijheid noodzakelijk is. Alleen deze groep komt 
in aanmerking voor verpleegkundig dagverblijf of 
kinderzorghuis.

Inkoopvoorwaarden
• Er is een schriftelijke verklaring aanwezig van 

de medisch specialist of kinderarts als hoofdbe-
handelaar;

• Bij de zorg voor zieke kinderen is het de kinder-
verpleegkundige die in samenspraak met kind 
en ouders de aard, omvang, duur en het doel 
van de zorg beschrijft;

• Tijdens de periode dat zorg wordt verleend is 
een kinderverpleegkundige of HBO-(wijk)ver-
pleegkundige met een kinderaantekening ver-
antwoordelijk voor de zorg;

• Het zorgteam bevat disciplines en kennis die 
aansluiten op de zorgvraag van het kind en de 
familie;

• De zorgaanbieder borgt samenwerking met en 
overleg tussen partijen (kind/gezin, professi-
onal, zorgaanbieder, gemeente, onderwijs en 
verzekeraar). Dit is noodzakelijk om maatwerk te 
kunnen leveren. Gemeenten blijven verantwoor-
delijk voor verzorging indien die gericht is op 
het opheffen van een tekort aan zelfredzaam-
heid. Het is daarom van belang dat een zorg-
aanbieder die zorg levert aan kinderen met een 
intensieve zorgvraag, hierover ook afspraken 
maakt met de gemeente;

• VGZ koopt de zorg voor kinderen met een inten-
sieve zorgvraag selectief in bij kindzorghuizen, 
verpleegkundige kinderdagverblijven en thuis-
zorginstellingen die extramurale kindzorg willen 
leveren. Zij werken volgens landelijk geaccep-
teerde voorwaarden van goede zorg:

 −  Kwaliteitseisen vanuit de brancheorganisa-
tie BINKZ;
 − Factsheet knip verzorging Jeugdwet;
 −  Onder de eisen per professional verstaan 
we dat iedere professional een Verklaring 
Omtrent Goed Gedrag (VOG) heeft en 
bevoegd en bekwaam is voor de te leveren 
handelingen.

Regionale ketenzorg Dementie
VGZ conformeert zich aan de afspraken die zij 
binnen ZN maakt over de organisatie van zorg 
voor mensen met dementie. Deze afspraken zijn 
geïntegreerd in ons beleid.

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 het vroegere niveau 
van functioneren, niet te verklaren door delier of 
depressie.
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VGZ heeft als standpunt dat casemanagement 
een belangrijke voorwaarde is voor mensen met 
dementie die langer thuis blijven wonen. Een 
vast en deskundig aanspreekpunt is daarbij van 
belang. Casemanagement dementie is een spe-
cialistische functie. Bij een minder complexe 
ondersteuningsvraag (en regiemogelijkheden 
vanuit de cliënt met dementie en diens mantel-
zorgers) kan deze rol prima uitgevoerd worden 
door een wijkverpleegkundige of POH. Als de 
complexiteit van de ondersteuningsvraag toe-
neemt, kan de betrokkenheid van een gespeci-
aliseerd dementieverpleegkundige noodzakelijk 
worden. De inzet kan bestaan uit consultatie, 
samenwerking of overname van de cliënt.

Ontwikkelingen
De uitkomsten van het programma Demen-
tie-zorg voor Elkaar, als onderdeel van het Del-
taplan Dementiezorg, zijn gepubliceerd. Het 
onderzoek geeft een beeld van de omvang en 
samenstelling van de populatie, de verschillen in 
zorggebruik tussen netwerken en het belang van 
wijkverpleging voor mensen met dementie. Deze 
uitkomsten zijn volgens VGZ een goede basis om 
met netwerken in gesprek te gaan en daar waar 
dat mogelijk is tot verbeteringen te komen.
Er zijn zorgen over de beschikbaarheid van 
dementieverpleegkundigen. In sommige regio’s 
is sprake van wachtlijsten. Zorgverzekeraars heb-
ben zich gecommitteerd aan landelijke afspraken 
hierover. De NZa monitort het nakomen hiervan 

en houdt een wachtlijstregistratie bij op basis van 
een ingestelde beleidsregel.

Inkoopvoorwaarden regionale ketenzorg 
dementie
a) Casemanagement dementie
• Een zorgaanbieder die casemanagement wil 

leveren, moet aangesloten zijn bij het regionale 
netwerk voor dementiezorg;

• Indien de inzet van een gespecialiseerd demen-
tieverpleegkundige nodig is, voldoet deze pro-
fessional bij voorkeur aan het expertiseprofiel 
Dementie Verpleegkundige zoals opgesteld 
door de V&VN.

Hieronder worden de belangrijkste voorwaarden 
voor dementiezorg benoemd.

b) Regionale keten dementie 
• Per keten is één ketencoördinator verantwoor-

delijk en aanspreekbaar voor de inhoudelijke 
aansturing van casemanagers binnen de keten;

• Er is binnen de keten sprake van bestuurlijke 
betrokkenheid van en integrale afstemming tus-
sen GGZ, ziekenhuizen, VVT, eerste lijn (huisart-
sen), sociaal domein en gemeenten;

• De regionale samenwerking is geformaliseerd in 
een convenant of vergelijkbaar document;

• Er is een vast bestuurlijk aanspreekpunt voor de 
keten, onder meer om afspraken te maken over 
de financiering en wachtlijsten;

• Er is voor de keten een zorgprogramma/zorg-
pad aanwezig, waarin concrete werkafspraken 
zijn gemaakt tussen de partijen (wie doet wat, 
waar en wanneer) in het kader van behandeling, 
begeleiding en ondersteuning inclusief verwij-
zing en overdracht;

• De Zorgstandaard dementie is leidraad voor het 
zorgprogramma;

• De taken en verantwoordelijkheden van de net-
werkpartners zijn vastgelegd;

• Er is een PDCA- en jaarcyclus (begroting, jaar-
plan en jaarverslag) ingericht (ketenniveau), 
inclusief evaluatie waarvan uitkomsten gebruikt 
worden voor optimalisatie;

• De netwerkregie is belegd bij één persoon, er is 
sprake van een eenduidige aansturing casema-
nagement vanuit de keten;

• Er wordt met elkaar samengewerkt vanuit de 
gedachte van een niet-concurrentieel model, de 
samenwerking overstijgt belangen van de eigen 
organisatie;

• Er is regionaal, overkoepelend inzicht in cliënt-
populatie en eventueel wachtlijst door aanleve-
ring van gegevens aan Vektis cf. NZa beleidsre-
gel;

• Binnen de keten is voor cliënten en hun verte-
genwoordigers eenduidige en actuele informa-
tie beschikbaar.
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Onplanbare zorg

Definitie
Onplanbare zorg wijkverpleging is zorg die in 
de periode van 23.00 uur tot 07.00 uur wordt 
geleverd als opvolging van een melding in die 
periode gemaakt, voor zorg die niet gepland kan 
worden en niet uitgesteld kan worden tot de dag 
erna. Het betreft zorg binnen de definitie voor 
wijkverpleging: Verpleging en verzorging zoals 
omschreven in artikel 2.10 Besluit zorgverzekering 
(Bzv):

“Verpleging en verzorging omvat zorg zoals 
verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij 
die zorg verband houdt met de behoefte aan de 
geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een 
hoog risico daarop.”

Onplanbare zorg onderscheidt zich van planbare 
nachtzorg die op de dag ervoor ingepland wordt 
en die in de nacht van 23.00 uur tot 07.00 uur 
wordt geleverd. Deze onplanbare zorg onder-
scheidt zich ook van acute zorg die zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval binnen enkele minu-
ten tot enkele uren, verleend moet worden om 
overlijden of onomkeerbare gezondheidsschade 
als gevolg van een acute levensbedreigende aan-
doening of een ongeval te voorkomen.

Inkoopvoorwaarden
• Iedere zorgaanbieder met een overeenkomst 

voor de wijkverpleging borgt (zelfstandig of via 
onderaanneming) de 24-uur per dag bereikbaar-
heid en beschikbaarheid;

• De zorgaanbieder die de onplanbare zorg levert 
moet binnen 30 minuten ter plaatse zijn indien 
de vraag daartoe aanleiding geeft. Indien er 
sprake is van een verhoogd risico op onplan-
bare zorg, is dit beschreven in het zorgplan van 
de cliënt. Wanneer de zorgaanbieders regio-
nale afspraken maken over de onplanbare zorg, 
dient het zorgdossier beschikbaar te zijn voor 
de zorgaanbieder die de onplanbare zorg levert, 
zeker bij cliënten met een verhoogd risico op 
onplanbare zorg;

• Alle cliëntgebonden zorg wordt gedeclareerd 
op cliëntniveau op de integrale doelgroepen-
prestatie;

• In de regio is sprake van een samenwerking 
tussen de zorgaanbieders wijkverpleging, HAP 
en de meldkamer over een afgestemde wijze 
waarop zorgvragen worden aangenomen, 
beoordeeld en gekoppeld aan de juiste zorgin-
zet. 

• Organisaties die de ongeplande nachtzorg leve-
ren mogen cliënten niet verplichten (gedwon-
gen winkelnering) de dagzorg over te nemen. 
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Bijlage 3  Wijzigingen inkoopplan 2021 t.o.v. 2020 

Onderwerp Wijziging

Benchmark aanbieders In de benchmark voor inkoop gebruiken we gemiddelde kosten per cliënt per jaar in plaats van tarief. NPS is geen  
onderdeel van de benchmark.

Zorgkostenplafonds Procedure bij (dreigende) overschrijding nader toegelicht.

Contract ZZP Extra toelichting op contract ZZP toegevoegd.

Gespecialiseerde verpleging Teksten over gespecialiseerde verpleging verwijderd, omdat dit valt onder levering van integrale zorg, zoals ook al  
beschreven in inkoopplan 2020. 

Regiefunctie complexe wondzorg Onderwerp is opgenomen ter verduidelijking van ons staande beleid (voorheen niet beschreven in ons beleid, maar wel 
uitgevoerd). 

Thuiszorgtechnologie Beleid thuiszorgtechnologie toegevoegd, waaronder voorwaarde voor aanbieders om in aanmerking te komen voor de 
prestatie thuiszorgtechnologie.

Stimulans innovatie Voorwaarden toegevoegd waarop aanbieders in aanmerking komen voor een vergoeding voor initiatieven ten behoeve 
van doelmatigheid en/of arbeidsproductiviteit. 

Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging Dit onderwerp opgenomen in het inkoopplan naar aanleiding van het landelijke gesprek hierover.

Inschrijvingen Voor bestaande aanbieders wordt de inschrijving ingekort.  

Nieuwe zorgaanbieders: aanvraagprocedure (bijlage 1) Toegevoegd dat nieuwe aanbieders maximaal één keer per jaar de aanvraagprocedure kunnen doorlopen.

Niveau wijkverpleegkundige (bijlage 1) We volgen hiermee het Europese en Nederlandse onderwijssysteem. 

Inzet verzorgende niveau 3 of verzorgende in de individuele 
gezondheidszorg (bijlage 1)

Criterium maakt al deel uit van de polisvoorwaarden en zorgovereenkomst. Opgenomen om in alle documenten  
transparant te zijn.

Onderaanneming (bijlage 1) We hebben een criterium over percentage in onderaannemerschap toegevoegd aan de algemene criteria voor  
zorgaanbieders in de wijkverpleging. We hanteren de eis dat over het contractjaar gezien maximaal 33% van het  
aantal FTE zorgmedewerkers als onderaannemer werkt. 

Onplanbare nachtzorg (bijlage 2) Criteria nader gespecificeerd.
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