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Samen de zorg vooruit brengen



Programma

• Inkoopbeleid landelijk 2021-2023

• Inkoopbeleid VGZ zorgkantoor 2021-2023

• Zorginkoopproces

• Vragen via chatfunctie

Zijn uw vragen niet beantwoord? Stel ze aan uw inkoper of via het Format Nota 
van inlichtingen op onze website. 
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Landelijk 
inkoopbeleid 

2021-2023



Vragen?



V&V inkoopbeleid 
VGZ Zorgkantoor 

2021-2023



Onze gezamenlijke uitdaging!
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Hoofdlijnen VGZ inkoopbeleid

Richttarief 95,8%
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Passende zorg Innovatie Bedrijfsvoering Duurzaamheid

Maatwerk in de regio

Informeren 
klanten

Zorg dichtbij 
huis

Duurzaam 
betaalbare zorg

Zinnige Zorg & 
Innovatie

Voldoende 
beschikbare goede 

zorg

Maatwerk
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Thema Klant



Thema: Klant
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Goede informatievoorziening: Zorggids



Thema: Klant
Kennisloket thuis in blijvende zorg: 
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Kennisloket: 
óver domeinen
heen, 
ook voor níet VGZ leden



Thema: Klant
Zorgkaart Nederland; inzicht in klantentevredenheid
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Thema Voldoende 
beschikbare goede zorg



Thema: Voldoende beschikbare goede zorg
Met als uitdaging: de arbeidsmarkt!
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Thema: Voldoende beschikbare goede zorg 

• Top 3 klantfricties per regio (pagina 14 inkoopbeleid)

• Wlz-zorg in een eigen/passende woning; uitgangspunt is om groei 
extramuraal te realiseren

• Domeinoverstijgende samenwerking

• Logeren/tijdelijk verblijf/nachtzorg/deeltijd wonen
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Voldoende gedifferentieerd aanbod, aansluitend bij behoefte klant



Thema: Voldoende beschikbare goede zorg 
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Wachtlijstdruk: VGZ Zorgkantoren



Thema: Voldoende beschikbare goede zorg 
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Actief wachtenden en Treeknorm VGZ Zorgkantoren



Thema: Voldoende beschikbare goede zorg 

• In elke VGZ regio taskforces tbv de wachtlijstproblematiek

• Doorontwikkeling regiobeelden naar regionale uitvoeringsagenda

• In de regio in gesprek ten aanzien van de capaciteitsopgave

• Goed werkgeverschap bij voorbeeld terugloop verzuim of uitstroom
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Voldoende gedifferentieerd aanbod aansluitend bij behoefte klant



Thema: Voldoende beschikbare goede zorg
Van regioplan naar regiomonitor
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Thema: Voldoende beschikbare goede zorg 

Kwaliteitskader
• Hiervoor geldt het richttariefpercentage van 95,8%
• 4,2% beschikbaar als regionale regelruimte
• Overige tariefafspraken of historisch lagere tarieven hebben geen effect 

op het deel kwaliteitsbudget
• Inzet aanbiederoverstijgend en besproken aan transitietafel
• Voor arbeidsbesparende innovaties, regionale knelpunten en/of 

klantfricties

20 Inkoopbeleid VGZ zorgkantoor

Kwaliteitskader



Thema Zorg dichtbij huis



Thema: Zorg dichtbij huis

Stimuleren van zorg in de vertrouwde omgeving, zodat de klant meer keuze heeft 
in zorgaanbod en langer zorg en wonen in eigen omgeving kan ontvangen bij zijn 
gezin en sociale netwerk

• Zorg thuis waar dat kan, zorg in het verpleeghuis waar dat moet
• Ontwikkeling en opschaling nieuwe woonzorgconcepten
• Tijdig anticiperen op toekomstige woon- en zorgvraag
• Actief informeren mogelijkheden zorg thuis
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Thema: Zorg dichtbij huis
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Thema Zinnige Zorg & 
innovatie



Thema: Zinnige Zorg & Innovatie
Tariefopslag mogelijk in overleg en o.b.v. business case

Vernieuwende initiatieven die leiden tot betere 
zorg en arbeidsbesparing of alternatieve 
(innovatieve) leveringsvormen

• Van elkaar leren
• Initiatieven delen
• Elkaar uitdagen
• Doorzetten van goede initiatieven ontstaan 

tijdens de Coronacrisis bijvoorbeeld 
samenwerkingsverbanden en digitalisering
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Thema: Zinnige Zorg & Innovatie
Voorbeelden

De Waalboog en Zorgapotheek
Afname in frequentie en op andere tijdstippen toedienen medicatie
Minder kans op medicatiefouten
Klant ervaart betere kwaliteit van leven
Meer tijd voor de zorgprofessional voor andere zorg

Thebe: opvangzak blaaskatheter Bekijk hier de animatie
Reductie aantal keren vervangen katheter
Meer vrijheid voor de klant
Meer tijd voor de zorgprofessional voor andere zorg
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Alliantie Thebe – VGZ
Marcel Brekelmans

Manager Thebe



Alliantie Zinnige Zorg

Maatschappelijke opdracht:

• zorg anders, slimmer organiseren

• behoud van kwaliteit

• duurzame oplossingen,

• impact op kwaliteit, doelmatigheid, kostendaling

Meerjarige samenwerking:

• Overeenkomst voor 5 jaar

• Gezamenlijke visie en uitgangspunten

• Ideeën omzetten in concrete initiatieven die in praktijk toegepast 
worden

• Onderbouwd met (hypothetische) business case en monitoring op 
effecten / resultaten

• Zvw als Wlz
Alliantie Thebe – VGZ / juni 2021



• Open sfeer, prettige samenwerking

• Gezamenlijkheid, gedeelde verantwoordelijkheid

• Samen op zoek naar ideeën en initiatieven

• Transparant over de ervaringen

• Concrete projecten, maar ook samen nadenken over de zorg in de toekomst 

• Gedegen analyse en onderbouwing met business case, vanuit verschillende 
invalshoeken

Ervaringen

Alliantie Thebe – VGZ / juni 2021



Neveneffecten 

• Inzicht in effecten en resultaten

• Grondige aanpak

• Stimuleert creativiteit en andersoortige 
oplossingen: Omdenksessie

• (Hypothetische) business case

Alliantie Thebe – VGZ / juni 2021



Overzicht initiatieven alliantie Thebe-VGZ (1/2)

Initiatief Betrokken Thebe Korte toelichting initiatief Vervolgstap

1
Reductie verwisseling 
opvangzak bij katheter

Inge Jochems & 
Susanne vd
Westen

De frequentie voor het verwisselen van een urineopvangzak (met aftapkraantje) kan wekelijks of elke 
tien dagen zijn i.p.v. 2-3 keer per week. Animatie mag verspreid worden

2
Ondersteuner thuis via 
MPT in de wijk

Marcel, Elly, 
Simone, Els

Het idee is dat we met de inzet van de Ondersteuner Thuis de vraag naar wijkverpleging deels kunnen 
vervangen (substitutie) of uitstellen. Evaluatie 2021 is gepland (augustus 2021)

2a
Ondersteuner thuis in 
Zvw / Community Care 
Tilburg

Marcel, Elly, 
Simone, Els

Hetzelfde doel als initiatief nr. 2, maar nog uitwerken of dat in de vorm van ondersteuner thuis is, of 
met learnings van Community Care Dongen  (CCD) en Sociale Benadering Dementie (SBD).

- Opstellen ideeënformat en ‘droomplaatje’ aan de hand van 
bespreking met wijkverpleegkundigen 

- Vervolg met gemeente is gepland in april 2021

3
Wijkverpleegkundige 
op de HAP

Desiree Een wijkverpleegkundige is op zaterdag fysiek aanwezig is op de HAP. Deze wijkverpleegkundige 
handelt de vragen af van patiënten die door de triagist zijn ingeschat op urgentielevel U3, U4 of U5 

- Huidige monitoring wordt verder aangescherpt
- Actie Thebe: bestuurlijk afstemmen vervolg binnen Thebe 

(buca positief maken) en alliantie

4
Focus op leven in 
plaats van zorgen

Saskia, Hettie Switch van het gedachtegoed van alle betrokkenen in de intramurale setting naar “extramuraal 
denken”: de zorgverleners zijn in het huis van de cliënt(en). 

- Thema en initiatieven uitwerken in klantreis
- Update volgt op kerngroep april 2021

5 Zelfzorg Els Wanneer een patiënt voor een ingreep in het ziekenhuis komt, is vaak onvoldoende aandacht voor de 
zorg die daarná benodigd is. Dit initiatief zet in op beter voorbereid het ziekenhuis ingaan. Afstemmen Els, Desiree, Elly, Corinne, Susan Z op 31-5

6
Revalidatie na opname 
IC

Saskia Het idee is om de noodzakelijke zorg en behandeling die niet meer persé door de IC van het ETZ 
geboden hoeft te worden, wordt verplaatst naar Elisabeth. 

Ideeënformat en buca ter beoordeling bij Thebe en ETZ. 
Vanwege corona on hold.

7
High Cost High Need –
Best in West

Elly, Els
Er wordt pro-actief ingezet op stimuleren zelfredzaamheid (voorkomen van zorgvraag) én als er 
sprake is van een electieve opname (chirurgie, orthopedie) in ETZ de cliënten en thuissituatie beter 
zijn voorbereid op de opname en de periode na ontslag (gebaseerd op better in is better out)

- Pilot loopt
- Tussenevaluatie gepland 27 mei

8
Verpleegkundig 
adviesgesprek/triage

Susan Cloin, 
Mariella van Lien

Het idee is om met elke client, die een zorgvraag heeft in gesprek gaan, ook als er geen ruimte voor 
nieuwe zorgvragen. 

Analyses op pilot gegevens loopt; beslissen of we uitwerken tot 
GP

9
GP Expertteam 
“onbegrepen gedrag”

Katja Jochems Expertgroep geronto-psychiatrie: Een interne groep van medewerkers van Thebe, die zich 
ontwikkelen tot experts en die laagdrempelig geconsulteerd kunnen worden door medewerkers. On hold i.v.m. onvoldoende onderbouwing data

10 PGB indicatiestelling Elly
Specifiek uitgewerkt protocol om PGB aanvraag zo efficiënt mogelijk te doen Uitwerking voor mogelijke GP of  FIT initiatief, data analyse 

voor impactbepaling loopt (wordt opgepakt in Q1/Q2 2021)

11 SPOT
Charlotte, 
Miranda, Els

Specialistisch Ouderen Team: team van SO, psycholoog en VS ondersteunen huisarts bij vragen van 
cliënten waarbij zij de zorgvraag niet goed kunnen beantwoorden

• Hypothetische business case vastgesteld kerngroep jan ‘21
• Evaluatie pilot zomer 2021



Overzicht initiatieven alliantie Thebe-VGZ (2/2)

Initiatief Betrokken Thebe Korte toelichting initiatief Vervolgstap

12 SecondMoov Els Door middel van beweeginterventies wordt verwacht dat cliënten meer zelfredzaam zijn en minder 
professionele zorg nodig hebben.

- Gaat waarschijnlijk Q1 2021 van start
- Susan Z kijkt mee met monitoring (gepland mei 2021)

13
Slim incontinentie 
materiaal

Marcel

Slim incontinentiemateriaal draag je 72 uur. In die periode wordt het urineverlies in het broekje (tijd 
en hoeveelheid) van de cliënt gemeten d.m.v. sensoren. Vervolgens kan het rooster van de 
wijkverpleging daarop worden aangepast zodat de cliënt minder vaak/lang hoeft te wachten op 
verschoning (client gericht continentieplan). Daarnaast wordt het materiaal dat de cliënt gebruikt 
aangepast aan de hand van de analyse, bijvoorbeeld door het gebruiken van ander type 
incontinentiemateriaal. 

- Precieze doelgroep vaststellen (Mariella met Tena)
- Vaststellen ideeënformat en hypothetische business case 

14 Leertuin Careyn Els en Herbert Thebe heeft Careyn deels overgenomen; wat kunnen we leren hoe de werkwijze / visie van Thebe in 
deze teams wordt overgebracht?

• Richel (student) is gestart met interviews

15
Katheterspoelen i.p.v. 
blaasspoelen

Susanne, Ron, Inge

Katheterspoelen i.p.v. blaasspoelen: In verpleeghuizen en in de wijk wordt bij cliënten met een 
katheter regelmatig de blaas gespoeld. Echter is dit volgens meerdere onderzoeken niet nodig en ook 
opgenomen in de protocollen van o.a. Vilans en Verenso. Vanuit het ziekenhuis wordt dit echter door 
de uroloog regelmatig voorgeschreven. 

- Ideeënformat aanvullen door Susanne en Ron
- Hypothetische business case vullen
- Beoordeling mogelijke GP of FIT

16
Robotstofzuiger 
intramuraal

Ellen Smit en 
Jo Verstegen Oriëntatie fase, nog bepalen of dit een initiatief is voor de alliantie - Overleg met Jenneke/Susan na oriëntatie Thebe

17 Wlz initiatieven
Hettie/Saskia/ 
kerngroep

In het kader van de alliantie nadenken over toevoegen van initiatieven die aansluiten bij het Wlz-
onderdeel van de alliantie - Jenneke en Saskia pakken voorbereiding op

18 Smartglasses
Susan C en 
Mariella Verkennen mogelijkheden van inzet smartglasses extramuraal - Mariella en Susan C bepalen of zij mee gaan doen in 

landelijke pilot met Care Innovation Center

Mogelijke ideeën die worden onderzocht, maar nog niet op de longlist staan:
- Slimme thermometer (Saskia Berkers en Kees de Wild)
- Autisme-Dementie (Ron Braspenning)
- Groepsdynamiek (Ron Braspenning)
- Job Instruction (Susan Cloin, Saskia Berkers, Katja Jochems) > gesprek op 21 mei 
- Zorgrobot Tessa (Susan Cloin)
- “Het potentieel pakken” (Els)
- Wondzorginitiatieven



• Verpleegkundige advies gesprek

• MPT met ondersteuning thuis

• Samenwerking ziekenhuis (zelfzorg, voorbereiding gepland opname)

• PGB-indicatiestelling

• Robotstofzuiger 

• Verwisseling katheterzak (animatie), vervolg blaasspoelen

• Slimme inco

• Wlz: extramuraliseren, deeltijdverblijf, kritische reflectie op 
behandelcomponent

Enkele voorbeelden

Alliantie Thebe – VGZ / juni 2021



Thema Duurzaam 
betaalbare zorg



Thema: Duurzaam betaalbare zorg
Samen de langdurige zorg beschikbaar en duurzaam betaalbaar houden, voor nu en in 
de toekomst!

• Gezamenlijke doelstelling en opdracht: dalende kosten per cliënt. 
Hoe? Dat bespreken we graag met u.

• NHC/NIC per 2022 op 100%
Per 2023 mogelijk maatwerk
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Tariefsystematiek
Gedifferentieerde inkoop – maatwerk

• Aandacht voor rol in de regio en bedrijfsvoering
• Historisch lagere tarieven
• Hardheidsclausule
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Thema Tariefsaanpassing

Informeren klanten n.v.t.

Voldoende beschikbare goede zorg
(Klantfrictie en goed werkgeverschap)

0 - 0,2% 

Zorg dichtbij huis 0 - 0,2%

Zinnige Zorg en Innovatie Gesprek en business case 

Duurzaam betaalbare zorg In overleg



Zorginkoop
proces



Inkoopproces
Wat is gewijzigd

Budget 
• 98% zekerheid op volume
• Volumebepaling o.b.v. declaraties jan t/m juli

Aandacht voor Fraude

Bezwaartermijn
• Vragen via NvI. Bij blijvende onduidelijkheid, nog 20 dagen na publicatie NvI

mogelijkheid voor bezwaar
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Planning
Fase Wie Datum

Publicatie landelijk inkoopkader Zorgkantoor 28 mei 2021

Mogelijkheid tot indienen van vragen t.b.v. Nota van 
Inlichtingen

Zorgaanbieder Uiterlijk 17 juni 2021 12:00 uur

Publicatie Nota van Inlichtingen Zorgkantoor 30 juni 2021

Mogelijkheid tot indienen bezwaar en aanhangig maken 
kort geding op inkoopkader en Nota van Inlichtingen

Zorgaanbieder Uiterlijk 20 juli 2021

Inschrijving nieuwe en bestaande zorgaanbieders Zorgaanbieder Uiterlijk 30 juli 2021 17.00 uur

Mogelijkheid tot gesprek over contractering en 
voorwaarden

Zorgkantoor/ Zorgaanbieder Uiterlijk 1 oktober 2021 
afgerond

Voorlopige contractering (eenjarige of meerjarige 
overeenkomst)

Zorgkantoor Uiterlijk 22 oktober 2021

Mogelijkheid tot indienen bezwaar en aanhangig maken 
kort geding voorlopige contractering

Zorgaanbieder Uiterlijk 20 kalenderdagen na 
ontvangst voorlopige 
contractering

Definitieve contractering en indiening budgetformulier
bij NZa

Zorgkantoor/Zorgaanbieder 15 november 2021 
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Vragen?


