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Lex Geerts en Stijn van Engelen 



 Introductie 

 

 Overzicht per zorgsoort 4 grote verzekeraars 
 GGZ 

 Wijkverpleging 

 Farmacie 

 Paramedische zorg (nadruk fysiotherapie,logopedie) 

 Mondzorg 

 Geboortezorg 

 

 Discussie/vragen: ruimte om eigen casuïstiek te 
bespreken (of doe dit tussendoor)    

 

 

 



 

 Contouren voor zorginkoop 

 Uitwerking vaak op hoofdlijnen, nadere invulling in overeenkomsten en 

 polisvoorwaarden 

 

 Inkoopproces omvat in ieder geval: 

1. De verschillende fasen en de termijnen inkoopproces; 

2. De bereikbaarheid van de zorgverzekeraar gedurende de zorginkoop;  

3. Het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar bij de zorginkoop hanteert;  

4. De minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor een contract;  

5. Welke ruimte is er voor innovatie? 

 



 Waardegericht inkopen 

 Cliënt centraal, regisseursfunctie voor zorgverzekeraar  

 Zinnige zorg, doelmatige zorg, good practices, zelfredzaamheid  

 Klantervaring, klanten betrekken bij de zorgverlening  

 

 Meer focus op regionale zorginkoop/ketenzorg 

 

 Kostenbeheersing  

Selectieve inkoop, hanteren van omzetplafonds, 

Contracteren op basis van “doelmatigheid”  

 



 

 

 

 Volumebeheersing  

 
 Selectieve en gedifferentieerde inkoop 

 
 Belonen van de meest “doelmatige zorgaanbieders” 

 
 Belonen meer focus op integrale (keten)afspraken 

 

 Toenemende zorgen  

   ongecontracteerde zorg  
    

      



 

Ontwikkelingen: 

- Voorbereidingen op nieuwe productstructuur GGZ (GBGGZ) 

- Voldoende zorg inkopen 
o sturing op treeknormen 

o verhoging (minimale) zorgkostenplafonds 

o loslaten zorgkostenplafond GBGGZ 

o toelaten nieuwe zorgaanbieders 

- Intentie voor meerjarenafspraken (2018-2019)  

- Administratieve lasten verlichten (verwijzingen) 

- Selectieve inkoop op zorgpaden zoals eetstoornissen, dementie en 
verslaving 

 

 

 



 

Kwaliteit: 

 Landelijke kwaliteitscriteria  

◦ Kwaliteitsstatuut  

◦ Therapieën GGZ (ZN) 

 Stimuleren van zorgpaden 

 Stimuleren invloed cliënt op de behandeling  

 Keurmerk basis GGZ 

 Stimuleren tot ROM  

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMvfikhpzTAhWCPRQKHWmJDpQQjRwIBw&url=https://waamh.org.au/development-and-training/community-of-practice-/routine-outcome-measures-which-ones-are-for-you.aspx&bvm=bv.152180690,d.ZGg&psig=AFQjCNEMWTIaYfRhD2IpxtZbXwFZDo9rQA&ust=1491987924208096
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMvfikhpzTAhWCPRQKHWmJDpQQjRwIBw&url=https://waamh.org.au/development-and-training/community-of-practice-/routine-outcome-measures-which-ones-are-for-you.aspx&bvm=bv.152180690,d.ZGg&psig=AFQjCNEMWTIaYfRhD2IpxtZbXwFZDo9rQA&ust=1491987924208096
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMvfikhpzTAhWCPRQKHWmJDpQQjRwIBw&url=https://waamh.org.au/development-and-training/community-of-practice-/routine-outcome-measures-which-ones-are-for-you.aspx&bvm=bv.152180690,d.ZGg&psig=AFQjCNEMWTIaYfRhD2IpxtZbXwFZDo9rQA&ust=1491987924208096


Financieel: 

 Zorgkostenplafonds 

◦ Binnen GBGGZ worden zorgkostenplafond langzaam losgelaten 

◦ SGGZ zorgkostenplafond 

◦ Indien zowel GBGGZ als SGGZ wel zorgkostenplafond  

◦ Doorleverplicht nieuwe patiënten is uitzondering 

 

 Na bereiken plafond doorbehandelen restitutie natura verzekerden? 

 Mogelijkheid tot afspraken zorggarantie (CZ)  

 



CZ: 

- Geen plafond bij uitsluitend leveren GBGGZ 

- Gemiddelde kosten per unieke cliënt (KPUC) instellingen 

- Minimaal plafond €20.000 

- Geen inkoop chronische prestatie (vrijgevestigde) 

- Casemix K,M,I (vrij,vrij,50%)  

- Factsheets  

- Verschillende contractsvormen bij instellingen (Zorggarantie of < KPUC) 

VGZ: 

- Gedurende het jaar geen aanpassingen meer op plafond 

- Eigen tarieven i.p.v. NZa tarief  

- Bonus bij tijdig contracteren is komen te vervallen 

- Minimaal plafond €30.000 met in principe een doorleverplicht 

- 4 niveaus met tariefverhogende elementen  (GBGGZ) 

- Ogenschijnlijk geen tariefverhogende elementen binnen (SGGZ) 

 

 

 



Zilveren Kruis 

- Eigen tarieven 

- Afwijkende definitie vrijgevestigde-instelling losgelaten 

- Plafond minimaal €75.000 (GBGGZ+SGGZ) 

- Instelling geen plafond GBGGZ  

- Tariefverhogende elementen (GBGGZ) niet voor SGGZ (vrijgevestigde) 

- Landelijk debat afwachten ihkv responspercentage ROM (instellingen) 

Menzis:   

- Beleid instellingen vrijwel ongewijzigd 

- Tariefdifferentiatie op basis van 4 criteria  (visitatie,KiBG, samenwerking e-health)  

- Per 2019 mogelijkheid tot contracteren o.b.v. groepspraktijken (als 
instelling!)    

- Restitutieverzekerden mogen worden doorbehandeld 

- Selectief inkopen op behandelingen langer dan 6000 (vrijgevestigde) 

- Selectief inkopen op parallelle prestaties voor één verzekerde (vrijgevestigde)  

- Aantoonplicht van tariefverhogende elementen (uploaden) 

 

 



Totstandkoming plafonds 

Globaal 2 berekenmethoden: 

 Plafond 2019 = Plafond 2018 + verzekerdenmutatie - onderproductie 

 Formule: Uurtarief regiebehandelaar * werkweek * marktaandeel * 46 weken 
  

Afrekensystematiek afhankelijk van VG of instelling: 

Gemiddelde prijs per unieke verzekerde 

Max. uurtarief 

Max. verblijfsdagen  

(absolute) plafondoverschrijding 
CZ  casemix bij afwijking groter dan 5%,  

Voor vrijgevestigde geen afrekening op basis KPUC  

 
 Trek tijdig aan de bel! 



 

 Samenhang binnen de eerste lijn en verbinding met sociale domein 

 Gedifferentieerde zorginkoop 

 Omzetplafonds, soms met doorleverplicht (zorggarantie) 

 Doelmatigheid 

 Regiefunctie belonen   

 NPS klantervaring 

 Doelgroepenregistratie 

 Benchmark, benchmark en nog eens benchmark 

 

 



 Niet veel nieuws, want 2-jarige overeenkomst aangegaan in 2018 
 Nog steeds nadruk op (sub)regionale samenwerkingsverbanden 
 Benchmark 2018 geeft inzicht in praktijkvariatie 
 Nu in benchmark: leeftijd, geslacht, SES, overlijden, FKG, DKG, HKG 
 > hoge, gemiddelde, lage doelmatigheid t.o.v. Menzis gemiddelde 
 Omzetplafond 2019: groei, stabiel of krimp, afhankelijk van doelmatigheid 
 Tarief 2019: geïndexeerd voor loonkosten 
 Beloning op maat: bijv. sociale infrastructuur en dementie: samenwerking 

voorwaarde 
 Plannen voor meting klantervaringen: afstemming branche-organisaties 
 Regiotafel krijgt een grotere rol in afstemming met gemeenten, afstemming 

zorgaanbieders-gemeenten 
 Belangstelling voor innovatie, waaronder regionale ketenontwikkeling en e-

health 
 Integrale tarieven 
 Doelgroepenregistratie 
 

 



 

 1-jarige overeenkomst 

 Aandacht  knelpunten krapte arbeidsmarkt/ adm. belasting, mogelijk MBO-
verpleegkundigen in te zetten voor indicatie 

 Pilot zorg in de wijk voor Hardenberg, Utrecht en Zwolle opnieuw gestart 

 Ongecontracteerd> drempels in beleid en polisvoorwaarden 

 Doelgroepenregistratie verplicht voor integraal tarief 

 Doelmatigheid: benchmark aangepast, SES wordt regiokenmerk (stedelijkheid, niet 
westerse allochtonen, gem. inkomen, alleenstanden, standaard sterfte, nabijheid 
ziekenhuizen, huisartsen en verpleeghuizen), uitschieters weg, omzetgrens lager> 100K 

 Gemiddelde kosten per cliënt per maand onderverdeeld in 5 groepen 

 3 categorieën: 1. <100K, 2. > 100K, 3. nieuw 

 Integraal tarief per 5 min., 2019=2018 , indexatie afhankelijk van doelmatigheid 

 Tarief: aanvullende doelmatigheidsafspraak tot max 3%, gemiddelde uren per cl per 
maand 

 Volume: 2019=2018, maar mogelijk meer vergoed: gemiddelde kosten, 5 categorieën 
doelmatigheidsuitbreiding van 85% naar 100% vergoeding overproductie 

 Bijzondere zorgvormen apart ingekocht (kindzorg, terminaal , dementie 

 50% zelf zorg verlenen 

 Acceptatieplicht in postcodegebied, maar mogelijk om capaciteit in de regio te verdelen, 
anders doorleverplicht! 

 
 



 Nog steeds stip op horizon: resultaatgerichte financiering obv 
zorgprofielen 

 Gedifferentieerde zorginkoop: standaard en plus 

 Tariefopslag voor onplanbare zorg 

 Pluscontract 2019= 2018, groei mogelijk, twee meetmomenten, 
criteria niet duidelijk, integraal tarief + indexatie, experimenten 
mogelijk 

 Standaard 2019= 2018, groei kan, maar één meetmoment, wel 
inflatie, geen experimenten 

 Zorggarantie (doorleverplicht) 

 Clientvolgend contract: 2019= 80% 2018 + inflatie; integraal, 
bijstelling elk kwartaal na conclusie over doelmatigheid 

 Allianties: eigen regie, sociaal domein, ELV-GRZ, acute zorgketen 

 Niet gecontracteerd: dreigende taal, vooralsnog machtigingsvereiste, 
maar wijze waarop met beroepsgroep. 
 

 



  
 2-jarige overeenkomst 
 Voorbehoud ontwikkeling en implementatie bekostigingsmodel 

wijkverpleging 
 Onder € 100.00 alleen prijsafspraak 
 Benchmark centraal, maar voorzichtige benadering (term benchmark 11 keer 

genoemd!!)  
 Voldoende  fte niveau 5 
 Indeling: A= groei, B= stabiel C= tariefkorting 
 Voortzetting doelgroepregistratie tbv benchmark  
 Wel omzetplafond, doorleverplicht alleen voor bestaande zorg, zolang deze 

niet verandert 
 Interesse in voorstellen E –health  
 PGB praktijkvariatie palliatief terminaal> spiegelinformatie> verbetertraject 
 Aandacht voor keten>  WMO/huisarts/2 e lijn met E-health 
 Separaat contracteren spilfunctie> hoger tarief voor overhead 



- Splitsing distributie & farmaceutische zorgprestaties 
- Innovatie van distributie   
- Focus bij apotheek op farmaceutische zorgprestaties  
- Meer aandacht voor vertegenwoordiging  
- Doelmatig voorschrijven 
 
Voortzetten van:  
- Preferentiebeleid 
- LPG 
- Prescriptie    
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Zilveren Kruis 

 Voortzetting 3-jarig contract 2018-2020 met transitie van betalen voor 
distributie (tarieven terhandstelling lager) naar betalen voor zorgtaken 
(tarieven medicatiebeordeling hoger) 

◦ Jaarlijks vaststellen kwaliteitsbeleid (op dit moment onderzoeken 
nieuwe kwaliteitsmodule)  

 

 1 jarig kan naar meerjarig, preferentie naar IDEA kan niet. 

 Selectieve inkoop slag om de arm 

 Jaarlevering wordt geïmplementeerd in AIS 

 PREM en MFB blijven SKF vervalt. 

 

 Nieuwe prestaties aangevraagd bij NZa; bv digitale begeleiding 

 

  

 



Menzis 

 Focus op zorginhoudelijke prestaties 

 Alsnog abonnementsysteem weekdosering 

 LPG doorgeleverde bereidingen okt. 2017 ingevoerd 

 Afschaffen bandbreedte LPG 

 Ketens niet langer welkom voor franchisers 

 Differentiatie: 
◦ Bereidend vs niet bereidend  

◦ Grootte van de apotheek  (< 3 FTE of < 70.000 regels geen overeenkomst) 

◦ Preferentiecompliance  

Andere contractvoorwaarden en tarieven aangekondigd 

 Overheidsmaatregelen verwacht: WGP, GVS overheveling budget MSZ, 
niet gecompenseerd 

 Geen nieuwe contracten bij voldoende zorg ingekocht. 

 
  

 



CZ 

 Focus op scheiden zorg en distributie 

 Waardemonitor op basis van MFB’s  

 Kostenbeheersing: 
◦ Preferentiebeleid 

◦ LPG 

◦ Vaste vergoedingenprijs 

◦ Selectieve inkoop 

 Nieuwe initiatieven aangemoedigd: online farmacie en distributie 

 Afspraken met voorschrijvers 

 Landelijke prescriptieregeling: 1 jaar waar het kan 

 Alles budgetneutraal> lagere tarieven terhandstelling 

 

  

 



VGZ 

 Farmaceutische zorgprestaties ook bij anderen ingekocht  

 bv opname- ontslagbegeleiding 

 Selectieve inkoop single source 

 Indicatoren SKIF en PREM 

 Doelmatige distributie mogelijk deels landelijk 

 

 Differentiatie op Zorg en Distributie  

  Zorg:  bevorderen therapietrouw  

  Distributie: preferentie verhouding meerwekelijks  
   leveren 

 5 profielen op basis van  

    1) klantbeleving  

    2) kwaliteit en  

    3) kosten 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

Selectieve inkoop 

 Parkinson en Claudicatio is gemeengoed  

 PREM   

 CZ responseis 

 Vaste vergoeding (VGZ) 

 Aspecifieke rugklachten 

 Postoperatieve heup 

 Ongeacht aantal behandelingen 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

Trend 

 

Innovatie    zorgaanbieders onderscheiden  

     zich van anderen bij leveren zorg 

 

 

     criteria worden vastgesteld om  

Selectieve   vast te kunnen stellen of iemand 

inkoop   behoort tot de onderscheidende 
    groep of niet  

      De innovatie van vandaag is  

     het exclusiecriterium van morgen 



 

 
 

 

 

 

Zilveren Kruis  
Basis 

Plus> BI: 55-149+ PREM, uitzet 70%, respons 15% 

 

Menzis 

1> BI:<150 

2>BI:<120+PREM+ Multidisciplinair+verbijzondering 

3>BI<100+PREM+audit 

Wil in de toekomst niet onder 1,5 fte omvang contracteren 

  

 



 

 
 

 

 

 

CZ 

A>BI: 40-150+PREM uitzet 50%, respons 40% 

B>geen of BI<150 PREM uitzet 30% respons 30% 

C> vrijwillig 

Transparantiemodule:> BI 83-118, PREM uitzet 70%, respons 40%, 25 
vragenlijsten, 2 verbijzonderingen 

VGZ 

Basis> BI:120-150 1 jaar 

Generiek A: BI 40-100, PREM respons>10> 2 jaar 

Generiek B>BI: 100-120 of <39 PREM respons 10> 1 jaar 

Intensief:BI:  40-110, PREM respons 100 audit+vragenlijst 

Alliantiepartners met fixed fee’s 

  

 



 

 Logopedie 
- KEO/PREM 

- Kwaliteitstoets 

- Administratieve lastenverlichting 

- E-health 

- Selectieve inkoop Parkinson 

 

Voorbereiden op selectievere 
inkoop op basis van 
behandelindex en PREM 

 

 

 
 

 

Soorten overeenkomsten 
Zilveren Kruis 

3 soorten overeenkomst 

A. Big registratie, kwaliteitsregister, elektronisch declareren 
B. KEO alle verzekerden, overeenkomst met erkend meetbureau, eisen A. 
C. Eisen B + Kwaliteitstoets  
1. overeenkomst in 2017 
2. behandelindex <90 
3. behandelindex 90-115 + motivational paper 

CZ 
2 soorten overeenkomsten 

Kwaliteitstoets 
Aantal behandelde patiënten (minimaal)  
Behandelindex 
PREM  met minimaal uitzet- en responsepercentage 

Menzis 
2 profielen 

1. Big registratie, kwaliteitsregister, inrichtingseisen 
 
2. Kwaliteitstoets Logopedie en een positief bevonden Motivational Paper. 
samenwerking monodisciplininair/multidisciplinair schriftelijk vastgelegd. 
minimaal 1 avond- of weekendopenstelling naast de 5 dagdelen per week, 
jaarlijkse deelname PREM. 

VGZ 
1 overeenkomst 

Kwaliteitsregister Paramedici  en indien van toepassing is een specialisatie 
geregistreerd in het betreffende register van de beroepsvereniging. 
Invoering uniforme PREM 
 
Hoger tarief bij kwaliteitstoets 





Menzis 

- Aanbod: 3 afzonderlijk te contracteren modules: “Prothetiek”;  “Implantologie 2 

implantaten onderkaak” en “Implantologie bovenkaak  en meer dan 2 implantaten 

onderkaak.  

- Inhoud: overname debiteurenrisico, machtigingsvrij werken, mogelijk 

meerjarenovereenkomsten 

- Belangrijkste wijziging: Implantologen moeten NVOI-erkend zijn 

- Aandachtspunt: Expliciete aankondiging strenge materiële controles 
 

Zilveren Kruis  

- Geen beleidswijzigingen voor 2019: continuering van beleid 2018 

- Aanbod: overeenkomsten voor prothetiek en addendum voor implantologen.  

- Inhoud: overeenkomsten van 2017 tot en met 31 december 2019 tegen 100% Nza-max 

- Let op: Gebonden aan techniek- en materiaaltarieven. Verschijnen elk jaar in oktober. 



CZ 

- Aanbod: 3 afzonderlijke contracten: “Tandprothetiek”;  “Centrum Bijzondere Tandheelkunde” en 

“Jeugdtandverzorging”.  

- Belangrijkste wijzigingen:  

• Invoering restitutiekorting bij conventionele prothetiek: ook voor tandartsen 

->  Want: ook tandartsen krijgen overeenkomst prothetiek met zelfde tarieven als prothetici 

• Daarnaast invoering van restitutiekorting bij algehele anesthesie 

- Aandachtspunt: Indien u met CZ geen overeenkomst heeft voor conventionele prothetiek, 

implantaatgedragen prothetiek en anesthesie: lagere vergoeding voor naturapatiënt (!) 
 

VGZ 

- Aanbod: overeenkomsten voor implantologen, tandartsen en tandprothetici (uitsluitend 

conventioneel) -> Strenge voorwaarden om in aanmerking te komen voor implantologische zorg 

- Aandachtspunten: - invoering DRS-softwaresysteem; - continuering restitutiekortingen 

                - VGZ onderzoekt hoe zij lagere tarieven voor implantaten kan afspreken, 

          daartoe zoekt zij contact met NVOI en ANT   



Alle zorgverzekeraars: 
Aanbod: zowel IGO overeenkomst als monodisciplinaire overeenkomst. 

Focus: op IGO’s, maar wel kostenneutraal. 

Geboortecentra: geen nieuwe zorgaanbieders. 

 

Zilveren Kruis: 
IGO: Bestaande zorgaanbieders: opnieuw een offerte en in gesprek. Nieuwe 

zorgaanbieders: informeren, offerte en in gesprek. Overeenkomst voor minimaal 1 jaar, 

maar intentie is meerjarig. 

Aandachtspunt: Juridische entiteit nodig (BV, coöperatie of participatie in gemeenschappelijk 

onderneming). Klant centraal, maar vrijheid bij invulling (bijv. klantenpanel, cliëntenraad, 

ReproQ). 

Verloskunde, echoscopie en kraamzorg: zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders die aan 

de minimumeisen voldoen (1 jarige overeenkomst). 

Module integrale geboortezorg mogelijk bij vorming van IGO binnen 1 jaar en indien eerder 

niet ontvangen. 

Inkoopspecificaties (bijlage 2 zorginkoopbeleid) ter borging kwaliteit.  



CZ 
IGO: Bestaande zorgaanbieders: derde kwartaal in gesprek. Nieuwe zorgaanbieders: 

aanvragen. Overeenkomst voor 1 jaar.  

Doel: CZ wil in 2019 zeker 15 IGO regio’s en regio’s zonder IGO blijven ontwikkelen. 

Aandachtspunt: IGO moet rechtspersoon zijn met eigen AGB code en een cliëntenraad of 

moederraad die uiterlijk in 2020 een zorgaanbieder is die zelf zorg verleent. Verder veel 

kwaliteitsvoorwaarden. 

 

Verloskunde, prenatale screening en kraamzorg: zowel bestaande als nieuwe 

zorgaanbieders die aan de minimumeisen voldoen (1 jarige overeenkomst). 

 

Module integrale geboortezorg alleen ingezet voor regio’s die zijn overgestapt op een 

overeenkomst voor integrale geboortezorg.  

 

CZ koopt geen preconceptieconsult in bij verloskundigen. 
 

 



VGZ 

Inkoop o.b.v. minimumnormen en nieuwe inzichten uit good practices. 

 

IGO: Bestaande zorgaanbieders: nieuwe onderhandelingen. Nieuwe zorgaanbieders: 

vragenlijsten, gesprek, offerte. Laatste kans, per 2020 geen nieuwe IGO’s meer totdat VWS 

een definitieve keuze heeft gemaakt.  

Aandachtspunt: IGO moet rechtspersoon zijn (zoals coöperatie-niet zorgaanbieder of 

Business unit binnen het ziekenhuis).  

 

Verloskunde en kraamzorg: zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders die aan de 

minimumeisen voldoen. 

 

Geboortecentra: alleen bestaande zorgaanbieders tegen laagste NZa-tarief. 

 

Module integrale geboortezorg niet meer mogelijk in 2019. 

 



Menzis 
Inkoop o.b.v. uitsluitingsgronden, minimumeisen en uitvoeringseisen. 

 

IGO: bestaande zorgaanbieders: vragenlijst en offerte. Nieuwe zorgaanbieders: eerst 

verzoek. (1 jarige overeenkomst).  

Aandachtspunt: IGO heeft uiterlijk op 1 juli 2019 een cliëntenraad.  

 

Verloskunde: raamovereenkomst 2018 blijft met nieuwe deelovereenkomst voor 1 jaar.   

Nieuwe zorgaanbieders kunnen vragenlijst invullen. 

 

Kraamzorg en geboortecentra: 2-jarige overeenkomst gesloten in 2018.  

 

Module integrale geboortezorg mogelijk indien niet eerder ontvangen. 

 



 
 Zorginkoopbeleid 2019 van alle verzekeraars op een rijtje: 

 http://www.eldermans-geerts.nl/zorginkoopbeleid-2019/ 

 
 Elke derde dinsdag van de maand inhoudelijk zorgseminar: 

 http://www.eldermans-geerts.nl/zorgseminars/ 

 

 www.eldermans-geerts.nl 

 Driebersgeweg 16C  

 3708JB Zeist 
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