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1. Management Samenvatting 

Jaarlijks publiceren zorgverzekeraars op 1 april het inkoopbeleid voor een specifieke zorgsector. 

Een aantal zorgverzekeraars publiceert in juli een inkoopdocument met aanvullende informatie. 

Deze documenten vormen samen de kern van de inkoopdocumentatie die richtinggevend is voor 

de zorgcontractering wijkverpleging 2017. De voorwaarden en eisen die zorgverzekeraars in de 

inkoopdocumentatie stellen, kunnen onbedoeld tot administratieve lasten leiden bij 

zorgaanbieders. 

 

Namens de werkgroep ‘Administratieve Lasten Wijkverpleging1’, hebben Branchebelang 

Thuiszorg Nederland (BTN) en Arteria Consulting een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke 

administratieve lasten in het inkoopproces. Het doel van dit onderzoek is: “Mogelijke 

administratieve lasten inzichtelijk maken bij het zorginkoopproces voor 2017, om daarmee 

verbetervoorstellen op te leveren voor het reduceren van de administratieve lasten.” 

 

Samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars uit de werkgroep ‘administratieve lasten 

wijkverpleging’, zijn inkoop- en kwaliteitscriteria opgesteld die mogelijk tot administratieve lasten 

kunnen leiden. Het onderzoek is enkel signalerend, om inzichtelijk te maken waar op voorhand 

administratieve lasten worden verwacht.  

 

Uit het onderzoek komen drie conclusies naar voren: 

1. Veelzijdige vorm en structuur inkoopbeleid 

Wettelijk is bepaald dat alle verzekeraars op 1 april hun inkoopbeleid moeten 

publiceren, maar verder zijn er geen richtlijnen of regels omtrent de inhoud en 

structuur van het zorginkoopbeleid.  

2. Verschil in detaillering maakt vergelijken van criteria lastig 

De inkoop- en kwaliteitscriteria die in alle inkoopdocumentatie worden beschreven, 

kunnen sterk verschillen in de mate van detaillering. Een zorgverzekeraar kan de 

eisen van een bepaald criterium in de inkoopdocumentatie enkel beschrijvend hebben 

opgenomen en deze nader hebben uitgewerkt in een contract of polis. 

3. Verschillende criteria leiden tot administratieve lasten 

Inhoudelijk zijn er diverse onderwerpen waar veel specifieke verschillen tussen 

zorgverzekeraars zichtbaar zijn in de inkoopdocumentatie. Zorgaanbieders die voor 

deze zorg bij meerdere verzekeraars een contract willen afsluiten worden daarmee 

geconfronteerd met een grote hoeveelheid aan eisen. 

 

 
  

                                                      
1 De werkgroep bestaat uit: ActiZ, BTN, V&VN, ZN, NZa en VWS. 
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2. Aanleiding & achtergrond 

Jaarlijks publiceren zorgverzekeraars op 1 april het inkoopbeleid voor een specifieke zorgsector. 

Een aantal zorgverzekeraars publiceert in juli een inkoopdocument met aanvullende informatie. 

Deze documenten vormen samen de kern van de inkoopdocumentatie die richtinggevend is voor 

de zorgcontractering wijkverpleging 2017.  

 

De voorwaarden en eisen die zorgverzekeraars voor de zorgcontractering in de 

inkoopdocumentatie stellen, kunnen onbedoeld tot administratieve lasten leiden bij 

zorgaanbieders. Denk bijvoorbeeld aan verschillende eisen voor het uitvoeren en monitoren van 

de kwaliteit van geleverde zorg.  

 

Binnen de eerstelijn heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) eind 2015 het initiatief genomen om 

met zes branches uit de eerstelijn een top10 van administratieve knelpunten te bespreken2. Een 

van de benoemde knelpunten binnen de wijkverpleging, is de diversiteit van inkoop- en 

kwaliteitscriteria tussen zorgverzekeraars bij de contractering van zorg.  

 

Namens de werkgroep ‘administratieve lasten wijkverpleging3’, hebben Branchebelang 

Thuiszorg Nederland (BTN) en Arteria Consulting een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke 

administratieve lasten in het inkoopproces. Dit heeft in eerste instantie geleid tot het inzichtelijk 

maken van de deadlines van het inkoopproces. Een vervolgstap is het inzichtelijk maken van 

mogelijke administratieve lasten voortkomend uit de inkoopdocumentatie.  

 

Samen met zorgaanbieders en zorgverzekeraars uit de werkgroep ‘administratieve lasten 

wijkverpleging’, zijn inkoop- en kwaliteitscriteria opgesteld die mogelijk tot administratieve lasten 

kunnen leiden. Deze criteria zijn verdeeld naar vijf onderdelen: 

1. Contracteren zorgaanbieders 

2. Toegang tot zorg 

3. Kwaliteit en deskundigheid 

4. Bedrijfsvoering en samenwerking 

5. Bijzondere zorgvormen 

 

In deze rapportage worden mogelijke administratieve lasten, in het zorginkoopproces, 

onderverdeeld naar de bovenstaande vijf onderdelen. 

 

                                                      
2 Zie voor meer informatie: www.minderlastenmeerzorg.nl  
3 De werkgroep bestaat uit: ActiZ, BTN, V&VN, ZN, NZa en VWS. 

http://www.minderlastenmeerzorg.nl/
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3. Doel onderzoek en eindproduct 

Het doel van dit onderzoek is: “Mogelijke administratieve lasten inzichtelijk maken bij het 

zorginkoopproces voor 2017, om daarmee verbetervoorstellen op te leveren voor het reduceren 

van de administratieve lasten.” 

 

Voor het inzichtelijk maken van het zorginkoopproces en het registratieproces, is binnen dit 

onderzoek enkel gebruik gemaakt van openbaar gepubliceerde inkoopdocumentatie4. Bilaterale 

afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars, die opgenomen zijn in 

contractvoorwaarden en aanvullende polisvoorwaarden, zijn in dit onderzoek niet meegenomen. 

Denk bijvoorbeeld aan bilateraal afgesproken tarieven en omzetplafonds. 

 

Het onderzoek is signalerend, om inzichtelijk te maken waar op voorhand administratieve lasten 

worden verwacht. Voor een uitputtend onderzoek zouden ook bilaterale afspraken tussen 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars meegenomen moeten worden, maar dit maakt de 

uitvoering van het onderzoek praktisch onmogelijk.  

 

Het eindproduct van dit onderzoek is een overzicht waarbinnen de geïnventariseerde inkoop- en 

kwaliteitscriteria, onderverdeeld naar de vijf onderdelen, per zorgverzekeraar inzichtelijk worden 

gemaakt.  

 

 

 

                                                      
4 Zie hiervoor ook de bronvermelding in toelichting 7 ‘Bronvermelding inkoopdocumentatie’. 
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4. Resultaten 

4.1. Contracteren zorgaanbieders 

De eisen voor de samenwerking tussen een zorgaanbieder en zorgverzekeraar, worden 

voornamelijk vermeld in een contract. In de inkoopdocumentatie vermelden zorgverzekeraars 

veelal een aantal van de minimum en/of algemene eisen. In de eerste sectie van de vergelijking 

worden deze eisen met elkaar vergeleken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar gestelde 

eisen voor een zorgaanbieder in het algemeen, nieuwe zorgaanbieders en ZZP’ers. Daarnaast 

wordt in de inkoopdocumentatie ook vermeld of een doelmatigheidsbeloning wordt gehanteerd 

wanneer een zorgaanbieder goed presteert. 

4.1.1. Contracteren zorgaanbieder 

In de inkoopdocumentatie van zorgverzekeraars komen een aantal algemene en aanvullende 

eisen terug. Deze eisen zijn in toelichting 1 benoemd. Alleen de Friesland benoemt geen eisen 

in de inkoopdocumentatie, maar deze zorgverzekeraar contracteert ook alleen zorgaanbieders 

met een bestaand contract (voor een periode van 2 jaar). Daarnaast kopen de Friesland, DSW, 

Zorg & Zekerheid en Eno, zorg in voor specifieke kerngebieden.  

4.1.2. Contracteren nieuwe zorgaanbieder 

Voor het contracteren van nieuwe zorgaanbieders zijn geen algemene eisen te onderscheiden 

die door alle zorgverzekeraars worden gevraagd. De gestelde eisen zijn in toelichting 2 

benoemd. Wel vraagt het merendeel van de zorgverzekeraars om een ondernemingsplan. 

Daarbij vragen zorgverzekeraars de nieuwe zorgaanbieder veelal om een onderbouwing van het 

(onderscheidende) zorgaanbod en de toenemende keuzevrijheid van zorg voor verzekerden in 

de regio. Wat betreft het contracteren van nieuwe zorgaanbieders vormt de Friesland een 

uitzondering, zij contracteren per definitie geen nieuwe zorgaanbieders.  

4.1.3. Contracteren ZZP’ers 

Het merendeel van de zorgverzekeraars heeft een aparte sectie in de inkoopdocumentatie 

opgenomen voor het contracteren van ZZP’ers. Hierbij geeft een aantal zorgverzekeraars aan 

alleen ZZP’ers te contracteren die, met het oog op de continuïteit van zorg, zijn verenigd in een 

samenwerkingsverband.  

4.1.4. Beloning doelmatigheid 

Op twee zorgverzekeraars na, wordt in de inkoopdocumentatie opgenomen dat en hoe 

doelmatigheid wordt beloond. De precieze methodiek voor het berekenen en monitoren van de 

doelmatigheid verschilt per zorgverzekeraar of wordt niet gespecificeerd. Vier zorgverzekeraars 

hebben expliciet opgenomen dat alleen zorgaanbieders met een minimum omzet in aanmerking 

komen voor een beloning van de doelmatigheid. 

 

 

4.2. Toegang tot zorg 

Om in aanmerking te komen voor wijkverpleegkundige zorg is een indicatie noodzakelijk. De 

toegang tot zorg wordt bepaald door de wijkverpleegkundige. Verzekeraars benoemen in de 

inkoopdocumentatie eisen waaraan de indicatiestelling moet voldoen. Daarnaast is aandacht 

voor wachttijden voor aanvang zorg en het vastleggen van afspraken in het zorgplan. De mate 

waarin verzekeraars hier expliciete eisen aan stellen is wisselend. Waar het gaat om de 
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indicatiestelling voor wijkverpleegkundige zorg zijn de eisen uniform. Alle verzekeraars volgen 

hierin het Normenkader Indiceren en Organiseren van Zorg van V&VN. Alleen VGZ benoemt 

hierbij nog de tijdelijke overgangsregeling hiervoor.  

4.2.1. Wachttijden 

Het merendeel van de zorgverzekeraars heeft in de inkoopdocumentatie niets opgenomen over 

de maximale wachttijden en de publicatie daarvan. De drie zorgverzekeraars die hierover wel 

iets hebben gepubliceerd, stellen uiteenlopende eisen. 

4.2.2. PGB-indicatiestelling 

De specificiteit van eisen die zorgverzekeraars stellen, verschilt sterk in de inkoopdocumentatie. 

Zo meldt een deel van de zorgverzekeraars dat alleen afspraken worden gemaakt met een 

beperkt aantal zorgaanbieders in de regio. Andere zorgverzekeraars stellen inhoudelijke eisen 

aan de indicatiestelling. Daarbij zijn er vier zorgverzekeraars die geen eisen hebben 

opgenomen.  

4.2.3. Opstellen zorgplan 

De eisen die zorgverzekeraars stellen aan het zorgplan, verschillen sterk in mate van 

detaillering. Het voldoen aan de stappen in de PDCA-cyclus is iets dat in een aantal 

inkoopdocumenten terugkomt. 

 

 

4.3. Kwaliteit en deskundigheid 

Alle verzekeraars stellen specifieke eisen aan de deskundigheid van het personeel van de 

zorgaanbieder en aan de kwaliteit van de zorg. Op het gebied van deskundigheid worden o.a. 

eisen gesteld aan het opleidingsniveau, registratie in het BIG-register en Kwaliteitsregister van 

V&VN. Verder worden overwegend de protocollen en richtlijnen vanuit de beroepsgroep 

gevolgd. Alle verzekeraars verwachten inzicht in de cliënttevredenheid bij de zorgaanbieder. De 

manier waarop dit gemeten dient te worden verschilt.  

4.3.1. Zorgverleners 

Verzekeraars verwachten dat zorgaanbieders tenminste voldoende hbo-verpleegkundigen 

niveau 5 in dienst (of ingehuurd) hebben om de indicatiestelling uit te voeren volgens het 

normenkader van V&VN. Alleen Menzis en VGZ stellen expliciete eisen aan hoeveel 

verpleegkundigen niveau 5 aanwezig moeten zijn.  

 

Zilveren Kruis en Menzis vragen expliciete registratie in het Kwaliteitsregister van V&VN, van ten 

minste een deel, van het zorgverlenend personeel. Verzekeraars sturen aan op zo min mogelijk 

verschillend personeel per cliënt waarbij enkele verzekeraars hiervoor een specifieke norm 

aangeven. Waar een norm wordt benoemd komt deze wel overeen bij de verschillende 

verzekeraars.  

4.3.2. Meten kwaliteit en klanttevredenheid 

Het meten van kwaliteit en klanttevredenheid is een belangrijk punt voor verzekeraars. De 

manier waarop zij hiermee omgaan is wisselend. Op landelijk niveau zijn partijen het er over 

eens dat de CQi meting zoals voorheen werd gebruikt niet meer voldoende passend is en 

daarmee niet wenselijk als algemeen instrument voor het meten van de cliënttevredenheid. 

Landelijke overleggen om te komen tot een nieuw kader hiervoor lopen op dit moment nog 

waardoor enkele verzekeraars afwachtend zijn in het beleid hierin. De CQi blijft mogelijk maar 
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wordt niet langer verplicht gesteld. Enkele alternatieven zoals de NPS score en Zorgkaart 

Nederland worden benoemd. Ook zijn enkele verzekeraars voornemens een eigen uitvraag uit 

te voeren.  

4.3.3. Overige kwaliteitseisen 

Verzekeraars stellen wisselend aanvullende eisen. Niet iedere verzekeraar benoemt dit expliciet 

in de inkoopdocumentatie. Waar deze wel worden benoemd betreft het een breed aantal 

onderwerpen zoals; mantelzorg, medicatiegebruik, wondzorg en het gebruik van een 

classificatiesysteem. Eisen die expliciet in de documentatie te vinden zijn staan beschreven in 

het overzicht. 

 

 

4.4. Bedrijfsvoering en samenwerking 

Goede samenwerking met collega-zorgaanbieders en andere ketenpartijen is voor alle 

verzekeraars een belangrijk aandachtspunt. In de inkoopdocumentatie is benoemd op welke 

manier onderlinge dienstverlening en andere vormen van samenwerking vorm zouden moeten 

krijgen.  

4.4.1. Onderlinge dienstverlening 

Het merendeel van de zorgverzekeraars stelt geen eisen aan onderlinge dienstverlening. De 

eisen van zorgverzekeraars die onderlinge dienstverlening in de inkoopdocumentatie 

benoemen, verschillen sterk.  

4.4.2. Onplanbare en oproepbare zorg 

De mate van specificiteit van eisen verschilt sterk per zorgverzekeraar. De algemene eisen 

hebben betrekking op het hebben van voldoende capaciteit en dat met een klein aantal 

aanbieders in een regio afspraken worden gemaakt. De specifieke eisen hebben betrekking op 

de snelheid van aanwezigheid of het tijdstip waarop onplanbare en oproepbare zorg in gaat. 

Twee zorgverzekeraars geven aan dat de vergoeding van deze zorg is opgenomen in het 

(huidige) integrale tarief. 

4.4.3. Wijkgericht werken (niet-toewijsbare zorg) 

Van de zorgverzekeraars meldt het merendeel enkel dat de inkoop geschiedt met een klein 

aantal zorgaanbieders voor de regio. De overige zorgverzekeraars hebben hiervoor niets 

opgenomen in de inkoopdocumentatie of dat het nog onduidelijk is hoe de bekostiging er voor 

2017 uit gaat zien. 

4.4.4. Samenwerkingsafspraken huisartsen, ziekenhuis en sociaal domein 

Op twee zorgverzekeraars na is in alle inkoopdocumentatie opgenomen dat de samenwerking 

met huisartsen, ziekenhuis en sociaal domein, aantoonbaar dient te zijn. 

 

 

4.5. Bijzondere zorgvormen 

Verzekeraars besteden allemaal apart aandacht aan enkele bijzondere zorgvormen. Waar 

verzekeraars dit inkopen gebeurt dit veelal op basis van selectieve inkoop. Vrijwel alle 

verzekeraars stellen daarbij aanvullende eisen aan zorgaanbieders voor het leveren van deze 

zorgvormen.  
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4.5.1. Intensieve Kindzorg (IKZ) 

Intensieve Kindzorg wordt in sommige gevallen regionaal ingekocht. Veelal bij zorgaanbieders 

die reeds gecontracteerd zijn voor IKZ in het voorgaande jaar. Een deel van de verzekeraars 

stelt expliciet aanvullende eisen in de inkoopdocumentatie. De eisen die door zorgverzekeraars 

zijn opgesteld, zijn in toelichting 3 benoemd.  

4.5.2. Palliatief Terminale Zorg (PTZ) 

Ook PTZ wordt in sommige gevallen regionaal en vaak selectief ingekocht. Veel verzekeraars 

stellen eisen aan het gebruik van richtlijnen. De richtlijnen die genoemd worden verschillen vaak 

van elkaar. Vrijwel altijd is aansluiting bij een (regionaal) samenwerkingsverband vereist. De 

eisen die door zorgverzekeraars zijn opgesteld, zijn in toelichting 4 benoemd. 

4.5.3. Casemanagement Dementie 

Voor casemanagement dementie wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen generalistisch 

en specialistisch casemanagement. Het generalistisch casemanagement wordt veelal als 

onderdeel van de wijkverpleegkundige zorg gezien. Een belangrijke vereiste die verzekeraars 

stellen aan het leveren van casemanagement dementie is de samenwerking in een (regionaal) 

netwerk. De precieze omschrijving/invulling hiervan wordt door de verzekeraars verschillend 

geformuleerd. De eisen die door zorgverzekeraars zijn opgesteld, zijn in toelichting 5 benoemd. 

Voor casemanagement dementie geldt ook dat er nog landelijk overleg plaatsvindt over precieze 

invulling van het beleid. 

4.5.4. Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT) 

Ook voor MSVT zijn verzekeraars nog in afwachting van eventueel landelijke besluitvorming 

over nadere invulling van het beleid. Vooruitlopend hierop streven de meeste verzekeraars 

ernaar de laagcomplexe MSVT te bundelen met de reguliere inkoop. Hoog complexe MSVT 

wordt veelal nog apart ingekocht. De eisen die door zorgverzekeraars zijn opgesteld, zijn in 

toelichting 6 benoemd. 
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4.6. Mogelijke administratieve lasten per inkoop- en kwaliteitscriterium 

In de voorgaande paragrafen zijn, per inkoop- en kwaliteitscriterium, de resultaten van de 

vergelijking van de inkoopdocumentatie beschreven. Op basis van deze vergelijking kan de 

mate van een mogelijke administratieve last inzichtelijk worden gemaakt. In de onderstaande 

tabel zijn de mogelijke administratieve lasten geprioriteerd naar de klassen: Hoog (rood), middel 

(oranje) of laag (groen). 

 

Mogelijke administratieve lasten 

Contracteren 

zorgaanbieders 

Contracteren 

zorgaanbieder 

Contracteren 

nieuwe 

zorgaanbieder 

Contracteren 

ZZP'ers 

Beloning 

doelmatigheid 

Toegang tot zorg 

 

Wachttijden Indiceren PGB Zorgplan  

Kwaliteit en 

deskundigheid 

Zorgverleners Meten kwaliteit en 

klanttevredenheid 

Overige 

(kwaliteits)eisen 

 

Bedrijfsvoering 

en 

samenwerking 

Onderlinge 

dienstverlening 

Onplanbare en 

oproepbare zorg 

Wijkgericht 

werken (niet-

toewijsbare zorg) 

Samenwerkings- 

afspraken 

ziekenhuis en 

huisartsen 

Bijzondere 

zorgvormen 

Intensieve 

kindzorg (IKZ) 

Palliatieve 

thuiszorg (PTZ) 

Casemanagement 

dementie 

Medisch 

Specialistische 

Verpleging in de 

Thuissituatie 

(MSVT) 
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5. Conclusies 

5.1. Veelzijdige vorm en structuur inkoopbeleid 

Uit de resultaten komt naar voren dat de inkoopdocumentatie van de verzekeraars erg veelzijdig 

is. Wettelijk5 is bepaald dat alle verzekeraars op 1 april hun inkoopbeleid moeten publiceren, 

maar de richtlijnen of regels omtrent de inhoud en structuur van het zorginkoopbeleid zijn zeer 

summier. Dit maakt dat iedere verzekeraar hier op een eigen manier invulling aangeeft.  

 

Het is aan een zorgverzekeraar welke onderwerpen en eisen in de inkoopdocumentatie 

(specifiek het inkoopbeleid), worden vermeld. Hierdoor is het voor zorgaanbieders onduidelijk 

welke inkoop- en kwaliteitscriteria in de inkoopdocumentatie beschreven worden. Dit maakt het 

voor een zorgaanbieder lastig te bepalen of aan bepaalde eisen voldaan kan worden. 

5.2. Verschil in detaillering maakt vergelijken van criteria lastig 

De inkoop- en kwaliteitscriteria die in alle inkoopdocumentatie wordt beschreven, kan sterk 

verschillen in de mate van detaillering. Afhankelijk per zorgverzekeraar en het criterium, kan de 

detaillering zeer verschillen. Wanneer een zorgaanbieder de eisen van een criterium per 

zorgverzekeraar wil vergelijken, is dit lastig op basis van de inkoopdocumentatie. Een 

zorgverzekeraar kan de eisen van een bepaald criterium in de inkoopdocumentatie enkel 

beschrijvend hebben opgenomen en deze nader hebben uitgewerkt in een contract of polis. 

 

Door deze grote verschillen en onduidelijkheid of verdere detaillering volgt in een contract, is het 

voor een zorgaanbieder lastig de criteria te vergelijken op basis van de inkoopdocumentatie.  

5.3. Verschillende criteria leiden tot administratieve lasten 

Inhoudelijk zijn er diverse onderwerpen waar veel specifieke verschillen tussen 

zorgverzekeraars zichtbaar zijn in de inkoopdocumentatie. Zorgaanbieders die voor deze zorg 

bij meerdere verzekeraars een contract willen afsluiten worden daardoor geconfronteerd met 

een grote hoeveelheid aan eisen.  

 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de eisen aan onplanbare en oproepbare zorg, waar zorgverzekeraars 

verschillende starttijden hanteren voor de ingang van onplanbare zorg.  

Ook de diversiteit aan genoemde richtlijnen voor bijvoorbeeld PTZ zorg kan voor zorgaanbieders 

leiden tot administratieve lasten omdat onduidelijk kan zijn welke richtlijnen zij moeten/kunnen 

hanteren. Hetzelfde geldt voor de samenwerkingsafspraken rondom casemanagement 

dementie. Mogelijk verschillen de eisen van verzekeraars inhoudelijk niet eens zoveel maar door 

de uiteenlopende beschrijvingen kan dit wel leiden tot administratieve lasten.  

 

Op onderwerpen waar diverse verzekeraars geen strikte eisen stellen, maar enkele 

verzekeraars wel, kan dit in de praktijk betekenen dat daardoor deze ‘strengste eis’ algemeen 

leidend wordt. Te denken valt aan het aantal hbo verpleegkundige niveau 5 dat men in dienst 

moet hebben. Veel verzekeraars geven hierbij aan dat men ‘voldoende’ hbo niveau 5 moet 

hebben, waarbij een zorgaanbieder op basis van eigen personeelsbestand en cliëntenpopulatie 

kan bepalen hoeveel dit is. Echter, 1 verzekeraar stelt ‘1 hbo verpleegkundige niveau 5 op 

gemiddeld 50 cliënten. Hiermee zal dit in de praktijk altijd het minimale uitgangspunt worden.  

                                                      
5 Zie: Regeling TH/NR-005, Transparantie zorginkoopproces Zvw. 
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6. Aanbevelingen en vervolgacties 

6.1. Aanpakken van gesignaleerde lasten 

Voor het onderzoek is per inkoop- en kwaliteitscriterium onderzocht in welke mate dit tot een 

mogelijke administratieve last kan leiden. In paragraaf 4.6 zijn de resultaten van dit onderzoek 

geprioriteerd naar de waarschijnlijkheid dat het criterium tot een administratieve last zal leiden.  

 

Het advies is om de hoog geprioriteerde criteria te bespreken in de werkgroep administratieve 

lasten wijkverpleging. De werkgroep zal op basis van de gesignaleerde lasten uit het onderzoek 

bespreken welk van de criteria in de praktijk leiden tot de meeste administratieve lasten. Door 

een top 3 op te stellen van de grootst mogelijk lasten, kan de werkgroep (per criterium) een 

actieplan opstellen deze lasten voor 1 januari 2017 te verminderen. Vanaf 1 januari 2017 kan de 

werkgroep dan een top 3 samenstellen van de overgebleven administratieve lasten en deze 

voor 1 april 2017 uitwerken.  

 

Uit te voeren vervolgacties: 

1. Werkgroep bespreekt/prioriteert mogelijke administratie lasten (top 3); 

2. Per administratieve last wordt een actieplan uitgewerkt; 

3. Actieplannen worden gerealiseerd voor 1 januari 2017; 

4. Vanaf 1 januari wordt een nieuw top 3 opgesteld; 

5. Voor de nieuwe top 3 wordt ook een actieplan opgesteld; 

6. Actieplannen worden gerealiseerd voor 1 april 2017 

 

6.2. Uniformeren van een basis structuur voor inkoopbeleid 

Mogelijke administratieve lasten ontstaan niet alleen doordat zorgverzekeraars verschillende 

eisen stellen, maar ook doordat er geen duidelijke structuur is voor het inkoopbeleid en 

aanvullende inkoopdocumenten. Wanneer een zorgverzekeraar in het inkoopbeleid geen eisen 

vermeldt voor een criterium, betekent dit niet dat de zorgverzekeraar geen eisen stelt. Een 

zorgverzekeraar kan specifieke eisen ook enkel beschrijven in het contract of polis. Dit maakt 

het voor een zorgaanbieder bij bepaalde criteria lastig om te kunnen inschatten of sprake is van 

mogelijke administratieve lasten. 

 

Het advies is om te verduidelijken wat wel en niet in de inkoopdocumentatie, zoals het 

inkoopbeleid, wordt opgenomen. Hierbij zal ook de essentie besproken moeten worden: “Wat is 

het doel van het publiceren van inkoopbeleid en wordt dit doel op de huidige manier behaald?” 

Een mogelijke oplossing is het voorstellen van een basis structuur voor het inkoopbeleid, 

waarbinnen bepaalde criteria altijd naar voren komen. Let wel: De basis structuur mag niet tot 

extra administratieve lasten leiden bij zorgverzekeraars, anders is enkel sprake van verschuiving 

van de lasten.  

 

Uit te voeren vervolgacties: 

1. Werkgroep bespreekt het doel van het inkoopbeleid (wordt nu voldaan aan dit doel?); 

2. Mogelijke oplossingen worden voorgedragen (zoals een basisstructuur); 

3. Indien een basis structuur de oplossing is, dan deze uitvoeren voor 1 februari 2017; 

4. Zorgverzekeraars gebruiken de basis structuur voor publicatie van inkoopbeleid 2018. 
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7. Vergelijking inkoopdocumentatie wijkverpleging 2017 

Vergelijking inkoopbeleid 

Wijkverpleging 2017 

Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ 

Contracteren zorgaanbieders         

Contracteren zorgaanbieder De zorgaanbieder dient de voldoen aan 

de basiseisen, aangevuld met¹: 1 en 2. 

De zorgaanbieder dient de voldoen aan 

de basiseisen, aangevuld met¹: 1, 2, 3 

en 5. 

De zorgaanbieder dient de voldoen aan 

de basiseisen, aangevuld met¹: 2 en 3. 

De zorgaanbieder dient de voldoen aan 

de basiseisen, aangevuld met¹: 1, 2 en 

4. 

Contracteren nieuwe zorgaanbieder Een nieuwe zorgaanbieder dient naast 

een ondernemingsplan aan de 

volgende eisen te voldoen²: 1, 2 en 3.   

Een nieuwe zorgaanbieder dient naast 

het hebben van een ondernemingsplan 

aan de volgende eisen te voldoen²: 1, 2 

en 5.   

Een nieuwe zorgaanbieder dient naast 

het hebben van een ondernemingsplan 

aan de volgende eisen te voldoen²: 1, 2 

en 4.   

Geen specifieke inhoudelijk eisen, een 

nieuwe zorgaanbieder dient een 

ondernemingsplan te hebben.   

Contracteren ZZP'ers Zilveren Kruis contracteert geen 

individuele ZZP’ers. ZZP’ers dienen 

aangesloten te zijn bij een 

samenwerkingsverband met 

eerstelijnszorgaanbieders 

Menzis contracteert alleen ZZP'ers die 

voldoen aan het keurmerk thuiszorg 

(KiWa). 

CZ contracteert alleen ZZP'ers op 

persoonlijke titel en deze moeten 

voldoen aan het keurmerk thuiszorg 

(KiWa) en een schriftelijk vastgestelde 

achterwachtafspraak. 

Geen aanvullende eisen.  

Beloning doelmatigheid Een zorgaanbieder met omzet van 

tenminste € 350.000 maakt aanspraak 

op een doelmatigheidsbeloning op 

basis van een doelmatigheidsmodel 

(gemiddelde zorgkosten per cliënt per 

maand). 

Een zorgaanbieder maakt aanspraak 

op een doelmatigheidsbeloning op 

basis van een doelmatigheidsmodel 

(gemiddelde zorgkosten, zorgduur en 

tarief). 

Een zorgaanbieder met omzet van 

tenminste € 100.000 maakt aanspraak 

op een doelmatigheidsbeloning op 

basis van een waardemodel (toename 

van kwaliteit en afname van kosten). 

Een zorgaanbieder met omzet van 

tenminste € 250.000 maakt aanspraak 

op een doelmatigheidsbeloning op 

basis van een doelmatigheidsmodel 

(gemiddelde doorlooptijd, geleverde 

uren en kosten). 

Toegang tot zorg         

Wachttijden De zorgaanbieder publiceert op haar 

eigen website de actuele wachttijd voor 

de wijkverpleging. 

Geen aanvullende eisen.  Binnen 3 werkdagen contact met de 

verzekerde na aanmelding. 

Zorgverlening vindt twee weken na 

eerste contact plaats. 

Zorgaanbieder heeft geen wachtlijst en 

er mogen geen cliënten worden 

geweigerd. 
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 Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ 

Toegang tot zorg     

Indiceren PGB De indiceerder vult, indien de keus voor 

pgb of een combinatie is gemaakt, 

samen met de klant het 

aanvraagformulier pgb in, voegt 

desgewenst een kopie van het 

zorgleefplan bij en draagt zorg voor 

verzending naar Zilveren Kruis. 

Menzis contracteert de prestatie 

indicatiestelling pgb in bij een klein 

aantal gecontracteerde 

zorgaanbieders. 

De indiceerder is op de hoogte van het 

pgb-reglement van de zorgverzekeraar 

en kan dit vertalen naar klantniveau. 

CZ koopt de prestatie indicatiestelling 

pgb in bij een klein aantal 

gecontracteerde zorgaanbieders. Bij de 

hierbij geldt het normenkader van de 

V&VN 

VGZ koopt de prestatie PGB-

indicatiestelling in bij een klein aantal 

gecontracteerde zorgaanbieders die 

zich hierin transparant en toetsbaar 

opstellen. 

Zorgplan Zorgaanbieder hanteert bij iedere cliënt 

een zorgleefplan met daarin de 

zorgdoelen. Het zorgleefplan wordt 

door minimaal de cliënt en/of diens 

mantelzorger, de huisarts en de 

wijkverpleegkundige/verzorgende 

gebruikt. Het zorgplan dient continu up-

to-date te zijn qua aard, volume en 

duur (Plan-Do-Check-Act). 

Zorgaanbieder hanteert bij iedere cliënt 

een (digitaal) zorgplan volgens het 

normenkader van V&VN.  

Stimuleert het gebruik van een 

Elektronisch cliëntendossier (ECD) met 

op termijn een koppeling naar het 

systeem van huisartsen.  

Het zorgplan wordt opgesteld conform 

de richtlijn Verpleegkundige en 

verzorgende verslaglegging (V&VN, 

2011). De verpleegkundige bespreekt 

het zorgplan tenminste 2 keer per jaar 

met de verzekerde – en indien nodig 

vaker. Het zorgplan dient continu up-to-

date te zijn qua aard, volume en duur 

(Plan-Do-Check-Act). 

De verpleegkundige zorgt er ook voor 

dat het zorgplan continu up-to-date blijft 

qua aard, volume en duur (Plan-Do-

Check-Act). Periodiek wordt het 

zorgplan geëvalueerd met de cliënt. 

Kwaliteit en deskundigheid         

Zorgverleners - Voldoende verpleegkundige niveau 5 

in dienst. 

- Aantoonbaar tenminste 33% van 

verplegend personeel dient uit niveau 4 

of 5 te bestaan. 

- Aantoonbaar tenminste 50% van 

verpleegkundigen en 40% van 

verzorgenden moeten geregistreerd 

staan in kwaliteitsregister V&VN.  

- Cyclisch opleidingsplan voor 

aantoonbare scholing van indiceerders.  

- Voldoende BIG geregistreerde en 

bekwame mbo en hbo 

verpleegkundigen (min. Niveau 3).  

- Minimaal 1 hbo verpleegkundige 

niveau 5 in vaste dienst op gemiddeld 

50 klanten. 

- Zorgverlenend personeel in vaste 

dienst staat ingeschreven in 

kwaliteitsregister V&VN of aantoonbaar 

min. 75% wordt jaarlijks geschoold.  

- Voldoende hbo niveau 5 in dienst.  

- Maximaal aantal zorgverleners bij 

cliënt op basis van zorgmomenten;  

1-6 zorgmomenten = 4 

7-13 zorgmomenten = 6 

14-27 zorgmomenten = 8 

28 of meer zorgmomenten = 10  

- Minimaal 1 fte verpleegkundige 

niveau 5 op gemiddeld 50 cliënten die 

de toegang tot de aanspraak bepaalt 

en het zorgplan opstelt.  

- Maximaal aantal zorgverleners bij 

cliënt op basis van zorgmomenten;  

1-6 zorgmomenten = 4  

7-13 zorgmomenten = 6  

14-27 zorgmomenten = 8  

28 of meer zorgmomenten = 10 
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 Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ 

Kwaliteit en deskundigheid     

Meten kwaliteit en klanttevredenheid De zorgaanbieder laat een 

klanttevredenheidsonderzoek 

uitvoeren. Er dient een minimale score 

van een 7.0 behaald te worden. 

Daarnaast vindt een korte schriftelijke 

uitvraag (10 vragen) plaats. 

Onder voorbehoud: indien er landelijk 

een kwaliteitsuitvraag komt en deze 

resultaten zijn bruikbaar voor ZK, dan 

overweegt men om hier gebruik van te 

maken en geen eigen uitvraag te doen. 

- Min. 2-jaarlijks een 

cliëntervaringsonderzoek van min. 25% 

van de cliënten in zorg en de meest 

actuele resultaten worden afgezet 

tegen het landelijk gemiddelde en 

openbaar en beschikbaar gemaakt op 

de website.  

- De zorgaanbieder werkt systematisch 

aan het verbeteren van de kwaliteit en 

borgt dit door een werkend 

kwaliteitssysteem en een 

onafhankelijke toetsing (externe audit).  

CZ voert benchmark uit op regio- en 

zorgaanbiedersniveau. Beoordeling 

kwaliteit en doelmatigheid op basis van 

waardemodel. Kwaliteit wordt hierbij 

o.a. beoordeeld op basis van: 

aanwezigheid digitaal 

classificatiesysteem (aantoonbaar met 

licentieovereenkomst) en gewogen 

disciplinemix.  

Voor patiëntgerichtheid gebruikt CZ 

alleen de aantallen uit de NPS.  

Volgen de kwaliteitsnormen van de 

beroepsgroep.  

Overige (kwaliteits)eisen - Per cliënt is er één vast 

aanspreekpunt voor de 

cliëntondersteuning en coördinatie.  

- Het mantelzorgbeleid wordt jaarlijks 

geëvalueerd en gepubliceerd op de 

website.  

- Het medicijngebruik wordt in het 

MDO/zorgleefplan besproken bij 

cliënten vanaf 65 jaar, die gebruik 

maken van tenminste 5 

geneesmiddelen waarvan tenminste 

één behoort tot ATC-klasse A of B.   

- Aandacht voor WeHelpen als digitaal 

tool om het informele netwerk te 

versterken.  

- Bij inschrijving geen aanwijzing van 

IGZ gehad op het onderwerp 

medicatieveiligheid in 2015 of 1e helft 

2016.  

- Toekomstbestendige visie op 

samenwerking met mantelzorgers 

gepubliceerd op website.  

'- Vast aanspreekpunt beschikbaar voor 

de cliënt.  

- Wondzorg is een speerpunt van CZ. 

Doelstelling worden momenteel in 

pilotregio's getest.  

Geen aanvullende eisen.  

Bedrijfsvoering en samenwerking         

Onderlinge dienstverlening Alleen mogelijk wanner de 

zorgaanbieder dit expliciet heeft 

aangegeven bij de zorgverzekeraar en 

niet het merendeel van de 

gecontracteerde zorg is. 

Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  
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 Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ 

Bedrijfsvoering en samenwerking     

Onplanbare en oproepbare zorg Het is van belang dat er voldoende 

oproepbare zorg beschikbaar is en dat 

deze zorg maximaal binnen 20 minuten 

bij de patiënt aanwezig is. 

Geen aanvullende eisen.  De zorgaanbieder heeft voldoende 

capaciteit. Met een klein aantal 

zorgaanbieders wordt afspraken 

gemaakt over een ‘zorggarantie’. 

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van 

verzorging en verpleging valt tussen 

20.00 en 07.00 uur. 

Het is van belang dat er voldoende 

oproepbare zorg beschikbaar is en dat 

deze zorg maximaal binnen 30 minuten 

bij de patiënt aanwezig is. 

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van 

verzorging en verpleging valt tussen 

22.00 en 07.00 uur. 

Wijkgericht werken (niet-toewijsbare 

zorg) 

Zilveren Kruis zal de bekostiging van 

wijkgericht werken nog verwerken in 

het inkoopbeleid na uitbrengen van de 

betreffende NZa beleidsregels.  

Menzis maakt per regio afspraken met 

een klein aantal zorgaanbieders over 

welke preventieve activiteiten zij 

ondernemen. Daarbij wordt niet-

toewijsbare zorg geleverd door iedere 

wijkverpleegkundige op basis van 

professionele autonomie. 

CZ maakt per regio afspraken met een 

klein aantal zorgaanbieders over welke 

preventieve activiteiten zij ondernemen.  

VGZ maakt per regio afspraken met 

een klein aantal zorgaanbieders over 

welke preventieve activiteiten zij 

ondernemen.  

Samenwerkingsafspraken 

ziekenhuis en huisartsen 

Zorgaanbieders hebben aantoonbare 

samenwerkingsafspraken met 

huisartsen, sociale wijkteams en 

ziekenhuizen. 

Zorgaanbieders hebben aantoonbare 

samenwerkingsafspraken met 

huisartsen, sociale wijkteams en 

ziekenhuizen.  In de regio waar de 

zorgaanbieders actief zijn, zijn 

afspraken met apothekers en 

huisartsen conform het rapport ‘Veilige 

principes in de medicatieketen’ 

Zorgaanbieders hebben aantoonbare 

samenwerkingsafspraken met 

huisartsen, sociale wijkteams en 

ziekenhuizen. 

Zorgaanbieders hebben aantoonbare 

samenwerkingsafspraken met 

huisartsen, sociale wijkteams en 

ziekenhuizen. 

Bijzondere zorgvormen         

Intensieve kindzorg (IKZ) Zorgaanbieders die in 2016 een 

overeenkomst hebben voor IKZ, komen 

in aanmerking voor een overeenkomst 

in 2017. Een aanbieder dient te 

voldoen aan de basisvoorwaarden, 

aangevuld met³: 1,2,3,8,9,10 

Een aanbieder dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met³: 2,3 

Een aanbieder dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met³: 

1,2,3,8,9,10,11,12,13 

Een aanbieder dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met³: 

2,4,5,6,7 
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 Zilveren Kruis Menzis CZ VGZ 

Bijzondere zorgvormen     

Palliatieve thuiszorg (PTZ) Alleen voor zorgaanbieders met een 

overeenkomst in 2016. Een aanbieder 

dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met⁴: 

1a/c/e,2,3,5a,7,8,9,10 

Geen aanvullende eisen.  Een aanbieder dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met⁴: 

1b/c,2,3,4,5a,6,7,8,9 

 

 

Een aanbieder dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met⁴: 

1d,2a,5b/c,9,10,11 

Casemanagement dementie Casemanagement dementie maakt 

onderdeel uit van de aanspraak 

wijkverpleging en wordt gedeclareerd 

onder verpleging of AIV op basis van 

feitelijk geleverde zorg. Aanbieders 

komen in aanmerking voor budget als 

zij in 2016 een overeenkomt hadden 

voor ketenzorg dementie en voldoen 

aan de volgende aanvullende eisen⁵: 

1a,3a. 

Iedere aanbieder die een 

overeenkomst met Menzis aangaat 

voor V&V kan ook deze zorg 

leveren/organiseren.  

Een aanbieder dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met⁵: 

1b,2b,3.  

CZ koopt generalistisch 

casemanagement generiek in onder de 

prestatie verpleging. Specialistisch 

casemanagement koopt CZ geoormerkt 

in bij zorgaanbieders die hiervoor ook 

in 2016 een contract hadden.  

Een aanbieder dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met⁵: 

1c/d/e,2a,4 

Een aanbieder dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met⁵: 

1b/f,2c. 

Medisch Specialistische Verpleging 

in de Thuissituatie (MSVT) 

De laag complexe MSVT wordt per 

2017 opgenomen onder de prestatie 

verpleging. De hoog complexe MSVT 

wordt per 2017 opgenomen als 

bijzondere zorgvorm ‘gespecialiseerde 

verpleging’. 

Alleen voor zorgaanbieders met een 

overeenkomst in 2016. 

Een aanbieder dient te voldoen aan de 

basisvoorwaarden, aangevuld met⁶: 

1a/d,5,6  

De laag complexe MSVT wordt per 

2017 opgenomen onder de prestatie 

verpleging.  

Hoog complexe MSVT wordt alleen bij 

bestaande aanbieders ingekocht, 

hiervoor gelden aanvullende eisen⁶: 

1a/c,2,3,4 

Laag complexe MSVT via reguliere 

wijkverpleging (indien eis van Nza dat 

verwijzing medisch specialist zichtbaar 

is in dossier komt te vervallen).  

Hoog complexe MSVT wordt alleen 

ingekocht bij aanbieders die hiervoor 

ook in 2016 een overeenkomt hadden. 

Daarnaast gelden de volgende 

aanvullende eisen⁶: 1b,2,3,4 

Bij gelijkblijvend beleid van Nza en 

VSW handhaaft VGZ het huidige 

inkoopmodel (centrale selectieve 

inkoop).  
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Vergelijking inkoopbeleid 

Wijkverpleging 2017 

DSW De Friesland Multizorg Zorg & Zekerheid Eno 

Contracteren zorgaanbieders          

Contracteren zorgaanbieder De zorgaanbieder dient de 

voldoen aan de basiseisen, 

aangevuld met¹: 4. 

Geen aanvullende eisen.  De zorgaanbieder dient de 

voldoen aan de basiseisen, 

aangevuld met¹: 4 en 6. 

De zorgaanbieder dient de 

voldoen aan de basiseisen, 

aangevuld met¹: 1, 2 en 3. 

Geen basis of aanvullende 

eisen. 

Contracteren nieuwe 

zorgaanbieder 

Een nieuwe zorgaanbieder dient 

naast het hebben van een 

ondernemingsplan aan de 

volgende eisen te voldoen²: 3, 9 

en 10.   

Een nieuwe zorgaanbieder komt 

niet in aanmerking voor een 

overeenkomst. 

Een nieuwe zorgaanbieder dient 

naast het hebben van een 

ondernemingsplan aan de 

volgende eisen te voldoen²: 6, 

7, 8 en 10.   

Een nieuwe zorgaanbieder dient 

naast het hebben van een 

ondernemingsplan aan de 

volgende eisen te voldoen²: 1, 2 

en 3.   

Geen aanvullende eisen.  

Contracteren ZZP'ers Geen aanvullende eisen.  De Friesland contracteert geen 

ZZP'ers. 

Multizorg contracteert geen 

individuele ZZP’ers. ZZP’ers 

dienen aangesloten te zijn bij 

een samenwerkingsverband 

met eerstelijnszorgaanbieders 

Geen aanvullende eisen. Eno contracteert geen 

individuele ZZP’ers. ZZP’ers 

dienen aangesloten te zijn bij 

een samenwerkingsverband 

met eerstelijnszorgaanbieders 

Beloning doelmatigheid Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  Multizorg maakt alleen 

prijsafspraken bij een omzet 

onder de € 300.000 en stelt in 

het inkoopbeleid en -document 

geen eisen aan het belonen van 

doelmatigheid. 

Een zorgaanbieder met een 

omzet boven € 300.000 maakt 

aanspraak op een beloning op 

basis van een doelmatigheids-

model (gemiddelde zorgkosten, 

zorgduur en tarief). 

Een zorgaanbieder maakt 

aanspraak op een beloning op 

basis van een doelmatigheids-

model (gemiddelde zorgkosten, 

zorgduur en tarief). 

Toegang tot zorg          

Wachttijden Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  

Indiceren PGB Geen aanvullende eisen.  De Friesland contracteert bij 

een klein aantal 

zorgaanbieders. 

Geen aanvullende eisen.  De indiceerder vult, samen met 

de klant het aanvraagformulier 

PGB in. 

Geen aanvullende eisen.  

Zorgplan De verpleegkundige (niveau 5) 

zorgt er ook voor dat het 

zorgplan continu up-to-date blijft 

qua aard, volume en duur (Plan-

Do-Check-Act). 

Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  
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 DSW De Friesland Multizorg Zorg & Zekerheid Eno 

Kwaliteit en deskundigheid      

Zorgverleners - Verpleegkundigen niveau 5 in 

dienst, zodat tijdig indicaties 

kunnen worden gesteld voor 

cliënten die in zorg zijn dan wel 

in zorg komen en evaluaties 

kunnen worden uitgevoerd.  

- Regie aanbieder heeft een 

eigen technologisch team voor 

ongeplande zorg in de regio en 

heeft een wijkverpleegkundige 

niveau 5 in dienst die regie kan 

voeren.  

- Voldoende BIG geregistreerde 

niveau 5 verpleegkundigen in 

dienst om de 

zorgbehoeftebepaling te kunnen 

uitvoeren en de zorg te kunnen 

coördineren.  

- Voldoende inzet en 

beschikbaarheid van 

verpleegkundigen niveau 5 

binnen de organisatie om te 

kunnen indiceren. 

- Verpleegkundigen zijn BIG 

geregistreerd 

'- Verzorgenden hebben een 

adequate beroepsopleiding 

Meten kwaliteit en 

klanttevredenheid 

Sluit aan bij wat binnen de 

beroepsgroep gedefinieerd is 

als kwaliteit en bij 

beroepsspecifieke richtlijnen en 

standaarden. Door de 

beroepsgroep gedefinieerde 

indicatoren of 

toetsingsinstrumenten worden 

opgenomen in de contracten.  

Jaarlijks 2 monitorgesprekken. 

Vooruitlopend hierop dient de 

zorgaanbieder het format 

nulmeting doelgroepen in te 

vullen. 

De kwaliteit van de zorg zal 

worden gemonitord (o.a. 

zorgplan, mantelzorg, 

medicijngebruik, kwaliteit, 

opleiding en volgen van 

richtlijnen).  

In de periode 2013-2016 is een 

CQi of ander 

klanttevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd en zijn in overleg met 

de cliëntenraad de 

verbeterpunten aantoonbaar en 

actief ter hand genomen. Per 1 

januari 2017 zijn de uitkomsten 

van het 

klanttevredenheidsonderzoek 

geplaatst op de website.  

Jaarlijks wordt de 

klanttevredenheid gemonitord, 

gemeten en de uitkomsten 

aantoonbaar gemaakt. Daarbij 

vindt vanuit Z&Z een uitvraag 

plaats bij de verzekerden over 

hun tevredenheid. 

Meten van cliëntentevredenheid 

middels CQi/NPS met een score 

die op of boven het landelijk 

gemiddelde ligt.  

Overige (kwaliteits)eisen Geen aanvullende eisen.  De regiefunctie complexe 

wondzorg wordt bij één 

gespecialiseerde zorgaanbieder 

ingekocht. 

- Website biedt actuele 

informatie over: Bereikbaarheid, 

toegang tot zorg, vergoeding 

van zorg, werkgebied.  

- De veilige principes in de 

medicatieketen zijn 

geïmplementeerd. 

- Werkt met een verpleegkundig 

classificatiesysteem. 

- Werkt zichtbaar en actief met 

de risicosignalering 

zorgproblemen en de opvolging.  

- De veilige principes in de 

medicatieketen zijn 

geïmplementeerd. 

- Werkt zichtbaar en actief met 

de risicosignalering 

zorgproblemen en de opvolging 

daarvan in het dossier van de 

cliënt.  

- Zorgaanbieder werkt met een 

classificatiesysteem.  
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 DSW De Friesland Multizorg Zorg & Zekerheid Eno 

Bedrijfsvoering en 

samenwerking 

     

Onderlinge dienstverlening Geen aanvullende eisen.  De zorgaanbieder is 

verantwoordelijk voor de 

onderaannemer (o.a. voor: 

Opleidingsniveau medewerkers, 

kwaliteit van zorg en doelmatige 

en rechtmatige besteding). 

Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  

Onplanbare en oproepbare 

zorg 

DSW maakt geen afspraken 

over de regionale functie 

onplanbare zorg. De prestaties 

oproepbare verzorging en 

verpleging zijn meegenomen in 

de integrale prestatie en zijn dus 

ook meegenomen in het 

integrale tarief 

De Friesland wil met een aantal 

regioaanbieders afspraken 

maken over het leveren van 

onplanbare en oproepbare zorg. 

Beschikbaarheid en 

bereikbaarheid van verzorging 

en verpleging valt tussen 23.00 

en 07.00 uur. 

Multizorg maakt geen afspraken 

over de regionale functie 

onplanbare zorg. De prestaties 

oproepbare verzorging en 

verpleging zijn meegenomen in 

de integrale prestatie en zijn dus 

ook meegenomen in het 

integrale tarief. 

Geen aanvullende eisen.  De zorgaanbieder heeft de 24/7 

inzetbaarheid, achterwacht en 

bereikbaarheid adequaat 

georganiseerd. 

Wijkgericht werken (niet-

toewijsbare zorg) 

Geen aanvullende eisen.  De Friesland maakt afspraken 

met een aantal regioaanbieders 

over welke preventieve 

activiteiten zij ondernemen.  

Voor 2017 is het de wens om 

met een beperkt aantal grotere 

zorgaanbieders afspraken te 

maken via een opslag op tarief.  

Geen aanvullende eisen.  Zilveren Kruis zal de bekostiging 

van wijkgericht werken nog 

verwerken in het inkoopbeleid 

na uitbrengen van de 

betreffende NZa beleidsregels.  

Samenwerkingsafspraken 

ziekenhuis en huisartsen 

Zorgaanbieders hebben 

aantoonbare 

samenwerkingsafspraken met 

huisartsen, sociale wijkteams en 

ziekenhuizen. 

Zorgaanbieders hebben 

aantoonbare 

samenwerkingsafspraken met 

huisartsen, sociale wijkteams en 

ziekenhuizen. 

Zorgaanbieders hebben 

aantoonbare 

samenwerkingsafspraken met 

huisartsen, sociale wijkteams en 

ziekenhuizen. 

Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  

Bijzondere zorgvormen          

Intensieve kindzorg (IKZ) Geen aanvullende eisen.  De Friesland koopt IKZ 

provinciaal in bij een 

regieaanbieder.  

Alleen voor zorgaanbieders met 

een overeenkomst in 2016. 

Verder geen aanvullende eisen.  

Geen aanvullende eisen.  De contractering van IKZ wordt 

volledig door Multizorg 

uitgevoerd.  
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 DSW De Friesland Multizorg Zorg & Zekerheid Eno 

Bedrijfsvoering en 

samenwerking 

     

Palliatieve thuiszorg (PTZ) Geen aanvullende eisen.  De Friesland maakt voor PTZ 

provinciale specifieke afspraken 

met (regie)aanbieders.  

Geen aanvullende eisen.  Geen aanvullende eisen.  Voor PTZ worden in beginsel de 

reeds geldende 

inhoudspecifieke voorwaarden 

gehanteerd. 

Casemanagement dementie Geen aanvullende eisen.  De Friesland verwacht dat alle 

aanbieders voor wijkverpleging 

generalistische 

casemanagement dementie 

zorg kunnen bieden. 

Een aanbieder dient te voldoen 

aan de basisvoorwaarden, 

aangevuld met⁵: 2. 

Multizorg koopt 

casemanagement dementie in 

als integraal onderdeel van de 

prestatie wijkverpleging 

Z&Z handhaaft in 2017 de 

huidige afspraken voor 

Ketenzorg Dementie en maakt 

afspraken met gemeenten over 

de dementiezorg die vanuit de 

Wmo wordt geleverd. 

Voor Casemanagement 

Dementie worden in beginsel de 

reeds geldende 

inhoudspecifieke voorwaarden 

gehanteerd. 

Medisch Specialistische 

Verpleging in de Thuissituatie 

(MSVT) 

Geen aanvullende eisen.  De Friesland contracteert MSVT 

per 2017 via de inkoop 

wijkverpleging. Er worden in het 

inkoopdocument geen 

aanvullende eisen benoemt.  

Multizorg biedt voor 2017 

zorgaanbieders een 

gelijkluidende overeenkomst 

aan als in 2016.  

Geen aanvullende eisen.  De contractering van MSVT 

wordt volledig door Multizorg 

uitgevoerd.  

 
Verwijzingen  

1 Zie: Toelichting 1: Contracteren zorgaanbieder 

2 Zie: Toelichting 2: Contracteren nieuwe zorgaanbieder 

3 Zie: Toelichting 3: Intensieve kindzorg (IKZ) 

4 Zie: Toelichting 4: Palliatief terminale zorg (PTZ) 

5 Zie: Toelichting 5: Casemanagement dementie 

6 Zie: Toelichting 6: Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) 
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8. Contact 

Branchebelang Thuiszorg Nederland & Arteria Consulting 

Voor vragen en/of opmerkingen over dit document kunt u contact opnemen met:  

 

Lindy Hilgerdenaar  | 06-28 99 54 77 |  LHilgerdenaar@branchebelang-thuiszorg.nl 

René Meijer   | 06-22 81 28 11 |  Rene.Meijer@arteriaconsulting.nl 
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9. Toelichtingen  

9.1. Toelichting 1: Contracteren zorgaanbieder  

De volgende onderdelen behoren tot de basis eisen voor het contracteren van zorgaanbieders: 

 De zorgaanbieder is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel. 

 De zorgaanbieder beschikt over een formeel vereiste toelating voor de levering van 
wijkverpleging zoals verzekerd in de Zorgverzekeringswet en voldoet aantoonbaar aan 
alle voorwaarden daarvoor.  

 De aanbieder voldoet aan de Regeling verslaggeving WTZi. 

 De zorgaanbieder voldoet aan de Regeling AO/IC. 

 De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Zorgbrede Governancecode ingevoerd. 

 De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegd privacybeleid. 

 De zorgaanbieder beschikt over een eigen vastgelegde klachtenregeling (volgens 
WKKGZ). 

 
De volgende aanvullende eisen kunnen ook gesteld worden bij het contracteren van 
zorgaanbieders: 

1. De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter 
hoogte van minimaal € 2.500.000 (per gebeurtenis) of heeft deze aantoonbaar per 1 
januari 2017 afgesloten. 

2. De zorgaanbieder beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie die strekt tot de 
tijdige levering van gegevens aan de zorgverzekeraar binnen de door zorgverzekeraar 
aangegeven termijn. 

3. Zorgaanbieder borgt kwaliteit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of 
internationaal erkend is en dat gepaard gaat met een onafhankelijke toetsing (externe 
audit). 

4. Zorgaanbieder is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag voor rechtspersonen 
(VOG RP). 

5. De zorgaanbieder beschikt over een samenstellings-, beoordelings- of controleverklaring 
met een goedkeurende strekking 2015 van een accountant. 

6. Een formatieplaatsenplan (FPP): een overzicht van het aantal gekwalificeerde 
uitvoerend medewerkers in loondienst op peildatum 1 juli 2016. 

 

9.2. Toelichting 2: Contracteren nieuwe zorgaanbieder  

De volgende (aanvullende) eisen kunnen ook gesteld worden bij het contracteren van 
zorgaanbieders: 

1. Zorgaanbod van zorgaanbieder is vernieuwend, onderscheidend en van toegevoegde 
waarde is voor de verzekerden van zorgverzekeraar. 

2. In de regio van de zorgaanbieder is een beperkte keuzevrijheid. 
3. Zorgaanbieder heeft aantoonbare samenwerkingsafspraken heeft met huisartsen, 

sociale wijkteams en ziekenhuizen. 
4. Nieuwe zorgaanbieder kan vanaf 1 juli een digitale vragenlijst in VECOZO invullen. Om 

deze diensten te kunnen gebruiken, is een juist en geldig certificaat vereist. 
5. Minimale recente ervaring in het leveren van verpleging en verzorging als formele 

zorgaanbieder (minimaal half jaar ervaring van minstens 208 uur voorafgaand aan 
inschrijving in de directe patiëntenzorg). 

6. Algemene Voorwaarden die voldoen aan de eisen die Actiz en BTN daar aan stellen. 
7. De zorgaanbieder levert de zorg per definitie met medewerkers van de eigen 

organisatie: er wordt géén gebruik gemaakt van onderlinge dienstverlening. 
8. De zorgaanbieder heeft in 2015 wijkverpleging geleverd aan verzekerden van de 

zorgverzekeraar met een totale omzet van minimaal € 25.000 
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9. Met een nieuwe zorgaanbieder wordt een afspraak gemaakt voor een integraal tarief op 
basis van de landelijk gemiddelde productmix van 80% Verzorging en 20% Verpleging. 

10. De zorgaanbieder is (in het verleden) geen onderwerp geweest van een 
(fraude)onderzoek of strafrechtelijk onderzoek of een andere toezichthoudende instantie 
zoals de IGZ. 

 

9.3. Toelichting 3: Intensieve kindzorg (IKZ) 

De volgende (aanvullende) eisen kunnen ook gesteld worden bij het contracteren van 
zorgaanbieders: 

1. Samenwerking met de bij de IKZ betrokken disciplines is georganiseerd in de vorm van 

een MDO. De zorgaanbieder werkt samen met alle betrokken disciplines, zoals het 

ziekenhuis, de kinderarts, de huisarts, de fysiotherapeut, het consultatiebureau, de centra 

voor thuisbeademing, de medische kinderdagverblijven, de kinderthuiszorg en de 

hospices.  

2. Er is minimaal een kinderverpleegkundige niveau 4 of 5 verantwoordelijk voor uitvoering 

van de zorg en het indiceren.  

3. De zorgaanbieder moet in het bezit zijn van zorgprogramma’s voor specifieke 
doelgroepen, zoals palliatief terminale zorg en zorg bij kindermishandeling. (Structurele 
aandacht voor signalen van kindermishandeling en indien nodig hierop anticiperen).  

4. Gebruik protocollen o.a. specifiek gericht op IKZzorg. Alleen op uitdrukkelijk verzoek van 
behandelaar worden diens protocollen gebruikt.  

5. Registratie BIGregister 
6. Bijscholing  

a. Voorbehouden handelingen 
b. Jaarlijkse reanimatietraining 
c. Scholing in beademing/canulezorg bij CTB (indien van toepassing) 
d. Nascholing gericht op doelgroep 

7. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  
8. De zorg richt zich op het toewerken naar een zo groot mogelijke zelfredzaamheid van de 

ouders.  
9. De zorgaanbieder heeft een cliëntenraad/ouderraad.  
10. De zorgaanbieder moet in het bezit zijn van een pedagogisch plan.  
11. De zorgaanbieder kan alle persoonlijke en gespecialiseerde verpleegkundige (kind)zorg 

leveren bij thuiswonende kinderen en zijn 24 uur per dag beschikbaar, op afspraak en op 
afroep.  

12. De verzekerde beschikt over een schriftelijke verklaring van de hoofdbehandelaar 
(medisch specialist/kinderarts) met daarin de diagnostiek en de verantwoording (in inhoud 
en termijn) voor de zorg die hij moet leveren.  

13. De zorgaanbieder gebruikt de Hulpbehoeftescan die is genoemd in het rapport ‘Samen 
op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’. Deze scan brengt de eigen 
mogelijkheden (de zelfredzaamheid) van het gezin, de mogelijke knelpunten voor de 4 
kinderleefdomeinen en de gewenste professionele ondersteuning in kaart. 

 

9.4. Toelichting 4: Palliatief terminale zorg (PTZ) 

De volgende (aanvullende) eisen kunnen ook gesteld worden bij het contracteren van 
zorgaanbieders: 

1. Zorg wordt geleverd volgens bestaande richtlijnen van de beroepsgroep 
a. Palliatieve zorg richtlijnen voor de praktijk (VICK/IKNL, 2010) 
b. Zorgmodule Palliatieve Zorg 1.0 en het zorgpad stervensfase  
c. LESA richtlijnen (Landelijke Eerstelijns Samenwerkingafspraak) 
d. Richtlijnen zoals vermeld op Pallialine 
e. PaTz 
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2. Samenwerking (aansluiting bij erkend, regionaal palliatief netwerk) 
a. Uitvraag bij Stichting Fibula of aantoonbare samenwerkingsafspraak tussen 

ketenpartners op regionaal niveau 
3. Beschikbaarheid (24/7 beschikbaarheid van verpleegkundige niveau 4/5 die bekwaam 

zijn volgens compententiebeschrijving van V&VN) 
4. Ervaring met levering PTZ. 
5. Aanvullende eisen zorgplan 

a. Geestelijke/spirituele zorg zichtbaar maken  
b. Betrokkenheid mantelzorgers/vrijwilligers vastleggen  
c. Afstemming met huisarts 

6. Alle medewerkers dienen zich te scholen op het gebied van palliatieve zorg  
7. Zorgaanbieder beschikt over een aandachtsfunctionaris palliatieve zorg die direct 

betrokken is bij het primaire proces. 
8. Indien mogelijk inzet van VPTZ-vrijwilligers. 
9. Borging van nazorg. 
10. Schriftelijke verklaring van hoofdbehandelaar over de medische situatie en 

levensverwachting. 
11. Gemiddeld niet meer dan 12,6 uur zorg per dag. 

 

9.5. Toelichting 5: Casemanagement dementie 

De volgende (aanvullende) eisen kunnen ook gesteld worden bij het contracteren van 
zorgaanbieders: 

1. Samenwerking / Netwerk 

a. Het regionale netwerk bestaat uit ten minste: een organisatie die wijkverpleging 

levert, een organisatie die intramurale WLZ zorg levert, een organisatie die 

geestelijke gezondheidszorg levert, een huisartsenvoorziening, een ziekenhuis 

en/of geheugenpoli, gemeenten, een welzijnsorganisatie en een 

vertegenwoordiger van Alzheimer Nederland. (Vastgelegd in een convenant)  

b. Aansluiting op regionale/lokale ketennetwerken. 

c. Schriftelijke samenwerkingsovereenkomst waarin geborgd is dat zorg voldoet 

aan Zorgstandaard. Uit overeenkomst blijkt bestuurlijke borging, afstemming 

met Alzheimer Nederland en is niet ouder dan 2 jaar.  

d. Deelnemende partijen ten minste: thuiszorgorganisaties, gemeenten, 

welzijnsinstellingen, vertegenwoordiging huisartsen, GGZ aanbieder en 

ziekenhuizen. 

e. Gezamenlijke afspraken binnen de keten of organisatie en casemanagement 

zijn aantoonbaar ingebed in regionale samenwerkingsstructuur met deelname 

van relevante partijen. 

f. Onderdeel van lokale multidisciplinaire team onder regie van huisarts/POH of 

wijkverpleegkundige.  

2. Deskundigheid 

a. Casemanagers dementie op hbo niveau met aandachtsgebied dementie. 

b. In de basis door iedere zorgaanbieder, generalistisch waar het kan, 

specialistisch waar het moet. Als kennis en kunde ontoereikend is wordt hulp 

ingeschakeld. Uitgangspunt is een vast en deskundig aanspreekpunt voor de 

cliënt.  

c. Deskundigheidsniveau wijkverpleging 5, aangevuld met specifieke opleiding 
Casemanagement Dementie. 

3. Zorgaanbieder werkt volgens de Zorgstandaard Dementie en conformeert zich aan de 

daarin benoemde richtlijnen. 

4. Actuele informatie beschikbaar voor cliënten en vertegenwoordigers (informatie over 
ziektebeeld en gevolgen, overzicht aanbod, beschrijving keten en 
verantwoordelijkheden, aanspreekpunt, klachtenprocedure).  
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a. Informatie beschikbaar voor CZ: verbeteracties voortkomend uit 
netwerkindicatoren 2016, regionaal jaarplan (met gerichte verbeterpunten voor 
vervangende mantelzorg, vergroten kennis over onbegrepen gedrag, 
aangesloten zorgverlening), ketencoördinator als aanspreekpunt, afspraken 
over vervangende mantelzorg door vrijwilligers.  

 

9.6. Toelichting 6: Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) 

De volgende (aanvullende) eisen kunnen ook gesteld worden bij het contracteren van 
zorgaanbieders: 

1. Deskundigheidniveau  
a. Minimaal niveau 4 of 5 
a. Minimaal niveau 5  
b. Opgenomen in het Kwaliteitsregister V&V 
c. Zorgaanbieder houdt een register bij van bevoegd en bekwame 

verpleegkundigen, uitgesplitst naar voorbehouden en risicovolle handelingen.  
2. Georganiseerd vanuit een technologisch thuiszorgteam met goede 

afstemming/samenwerking met huisarts/ziekenhuis/reguliere wijkverpleging.  
3. Beschikbaarheid van 24/7 met adequate achterwachtregeling.  
4. Werkafspraken/protocollen met ziekenhuis vastgelegd over verantwoordelijkheden, 

inhoud van zorg, overdracht, informatievoorziening, nazorg, zorgpaden etc.  
5. Scholingsprogramma om verpleegkundigen bevoegd en bekwaam te houden.  
6. Uitvoeringsverzoek van behandelend specialist of huisarts met daarin: Bereikbaarheid bij 

spoed, specialisme, AGB arts, handtekening behandelaar, ANW gegevens, wijze en 
frequentie, indicatie, duur behandeling.  

 

9.7. Toelichting 7: Bronvermelding inkoopdocumentatie 

1. Zilveren Kruis 

Inkoopdocument Wijkverpleging 2017  

Bijlage A – Inkoopspecificaties Wijkverpleging Toewijsbare Zorg 2017 

Bijlage B – Voorwaarden Ondernemingsplan Nieuwe Zorgaanbieders 2017 

Bijlage C – Inkoopspecificaties Bijzondere Zorgvormen 2017  

1e Nota van Inlichtingen Wijkverpleging 2017 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/wijkverpleging/contracteren/Paginas/default.aspx  

 

2. Menzis 

Zorginkoopbeleid 2017 Wijkverpleging 

Veel gestelde vragen Inkoopbeleid 2017 Wijkverpleging 

https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/contractering/inkoopbeleid-

2017  

 

3. CZ 

Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2017  

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/wijkverpleging  

 

4. VGZ 

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/wijkverpleging/contracteren/Paginas/default.aspx
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/contractering/inkoopbeleid-2017
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/contractering/inkoopbeleid-2017
https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/wijkverpleging
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https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/documents/zorginkoop%202017/vgz%20inkoopbel

eid%20wijkverpleging%202017.pdf 

  

5. DSW  

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 

https://www.dsw.nl/Zorgverleners/Public/Wijkverpleging  

 

6. De Friesland 

Zorginkoopdocument Wijkverpleging 2017-2018 

Nota van Inlichtingen  

https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/zorginkoopbeleid.aspx  

 

7. Multizorg 

Hoofdlijnen Zorginkoopbeleid Multizorg VRZ 2017 

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 

Beleid Nieuwe Zorgaanbieders Wijkverpleging 2017 

Vragen en antwoorden Inkoopbeleid 2017 Wijkverpleging en MSVT  

https://www.multizorgvrz.nl/zorgjaar-2017/eerstelijn/wijkverpleging/  

 

8. Zorg en Zekerheid 

Zorginkoopbeleid wijkverpleging 

https://www.zorgenzekerheid.nl/Zorgprofessionals/Zorginkoop.htm 

 

9. Eno 

Zorginkoopbeleid 2017 

https://www.eno.nl/zorgaanbieders/inkoopbeleid  

 

 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/documents/zorginkoop%202017/vgz%20inkoopbeleid%20wijkverpleging%202017.pdf
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/documents/zorginkoop%202017/vgz%20inkoopbeleid%20wijkverpleging%202017.pdf
https://www.dsw.nl/Zorgverleners/Public/Wijkverpleging
https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkverpleging/zorginkoopbeleid.aspx
https://www.multizorgvrz.nl/zorgjaar-2017/eerstelijn/wijkverpleging/
https://www.zorgenzekerheid.nl/Zorgprofessionals/Zorginkoop.htm
https://www.eno.nl/zorgaanbieders/inkoopbeleid

