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Voorwoord
Beste zorgpartner,

Voor u ligt het zorginkoopbeleid 2018 dat we met zorg en aandacht hebben opgesteld. Met dit beleid zetten 
we de koers van zorg naar gezondheid voort. Wij geloven dat het de betaalbaarheid en toegankelijkheid van 
de zorg ten goede komt door mensen bewust en actief te betrekken bij hun eigen gezondheid. Dat ziet u ook 
terug in onze visie ‘Terug naar de toekomst’. 

Het betaalbaar houden van de zorg vraagt ook dat we als zorgverzekeraar, samen met u, zorg dragen voor een 
optimale besteding van het geld. Door ons te richten op zinnige en zuinige zorg, door de juiste professional. 
Onze ambitie is om samen met u de komende jaren in totaliteit kostenneutraal de zorg in te kopen in het  
belang van onze klanten. De komende maanden gaan we hiervoor ook graag in gesprek met klanten, burgers 
en met u om tot doelmatigheidsinitiatieven en besparingen te komen. 

Vanuit kwaliteitsoogpunt willen we dat het zorglandschap in Friesland in 2020 is herschikt waar dat logisch 
en mogelijk is. Zodanig dat we de beste zorg kunnen realiseren tegen gelijkblijvende, of idealiter, afnemende 
kosten. Om daarmee de premie te kunnen dempen voor al onze klanten. De zorginkoop leidt er toe dat de 
kwaliteit van zorg tegen aanvaardbare kostenontwikkeling ook voor de toekomst in Friesland behouden blijft. 
Daarom ligt de nadruk in ons Zorginkoopbeleid 2018 op het inzetten op preventie en vitaliteit én op duurzame 
(curatieve) zorg.  

Ons zorginkoopbeleid is de basis voor het inkopen van zorg voor onze klanten. Om onze (toekomstige) klanten 
tijdig en juist te informeren over de gecontracteerde zorg willen wij de zorgovereenkomsten met u voor 
1 november 2017 afronden. Voor de Wet Langdurige zorg publiceren we uiterlijk 1 juni een apart beleid op de 
website van Zorgkantoor Friesland.

Hartelijke groet,

Bert van der Hoek 
Directievoorzitter De Friesland Zorgverzekeraar

Versie 2.0

https://www.defriesland.nl/Images/Strategisch-Plan-De-Friesland-Zorgverzekeraar-2020-definitief-2-33366.pdf
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We faciliteren onze klanten en inwoners van Noord-Nederland in het krijgen en behouden van eigen regie 
op gezondheid en op de zorg die soms nodig is. Daarmee kiezen we voor gezondheidsbevordering. 

Vanuit kwaliteitsoogpunt willen we dat in 2020 het zorglandschap in Friesland is herverdeeld. Zodanig dat we de beste zorg kunnen realiseren 
tegen gelijkblijvende, of idealiter, afnemende kosten. Om daarmee de premie te kunnen dempen voor al onze klanten. De zorginkoop leidt er toe 
dat de kwaliteit van zorg tegen aanvaardbare kostenontwikkeling ook voor de toekomst in Friesland behouden blijft.

We willen de zorg voor onze klanten zo organiseren dat de kwaliteit van leven voorop staat. Zo lang mogelijk in je eigen omgeving kunnen blijven 
wonen is daar een belangrijk onderdeel van. Net als vitaliteit en gezondheid. Mensen hebben en houden hierbij zoveel mogelijk zelf de touwtjes 
in handen, steeds vaker ondersteund met domotica en e-health. In de visiedocumenten ‘Zorg dichtbij’ en ‘Preventie’ leest u hoe we dit samen 
kunnen realiseren.

Onze nadruk ligt daarom, naast de inhoudelijke lijnen voor de zorginkoop van het afgelopen jaar, op: 
•   Inzetten op preventie en vitaliteit. Waarmee we de beweging van zorg naar gezondheid stimuleren, ondersteund met e-health en 
  zelfmanagementinstrumenten.
•  Duurzame (curatieve) zorg. Door substitutie, herschikking en integraliteit. Dit zorgt voor betere kwaliteit en kostenbeheersing. 
  We maken hierbij steeds vaker gebruik van e-health. 

1. Vertrekpunt Zorginkoop 2018
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https://www.defriesland.nl/Images/toekomstvisie-zorg-dichtbij-28861.pdf
https://www.defriesland.nl/Images/preventie-28862.pdf
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Betaalbaarheid van de zorg in het 
belang van onze klanten
In Nederland is veel geld beschikbaar voor de zorg. 
En we zijn over het algemeen tevreden over de 
manier waarop we de zorg geregeld hebben. Toch 
weten we allemaal ook dat het nog beter kan. Dat 
we het beschikbare geld voor zorg nog beter kunnen 
besteden. Samen met zorgaanbieders, klanten en 
stakeholders gaan we hier de komende jaren voor! 
Doet u mee?
 
Onze klanten hebben naast toegang tot goede zorg, 
ook recht op betaalbare zorg en dus ook een betaal-
bare premie. Dit betekent dat we als zorgverzekeraar 
samen met het zorgveld voor een zo optimale beste-
ding van het geld willen zorg dragen.
We vragen alle betrokken zorgprofessionals zich 
meer te richten op zinnige en zuinige zorg door de 
juiste professional en onnodige zorg uit te bannen. 
Onze ambitie is om samen met u als zorgaanbieder 
de komende jaren in totaliteit kostenneutraal de 
zorg in te kopen in het belang van onze klanten (in 
gesprek met elkaar over de nullijn). De komende 
maanden gaan  we hierover graag in gesprek met 
zorgaanbieders en klanten om tot doelmatigheids-
initiatieven en veranderingen te komen die ervoor 
zorgen dat de zorgkosten gelijk blijven. 
Ook andere componenten zijn van belang voor een 
betaalbare premie. Dat klanten zich realiseren dat ze 
voor een groot deel zelf gaan over hun toekomstige 
vitaliteit. En dus ook hun toekomstige zorgkosten. 
We willen onze klanten daarin ondersteunen. Ook het 
beter inzetten en benutten van nieuwe technologie 
levert een bijdrage aan betaalbare zorg. Een eigen 
gezondheidsdossier kan burgers helpen bewuster te 
zijn van de eigen gezondheid en zelf regie te hou-
den. Domotica kan ouderen ondersteunen langer 
zelfstandig te blijven wonen. Telecare kan helpen 
professionals via beeldtelefoon op afstand lokaal 
kennis beschikbaar te stellen. Dit is met name voor 
mensen op het platteland en in krimpgebieden een 

belangrijke factor de zorg toegankelijk en kwalitatief 
hoogwaardig te houden. Met moderne  monitorings-
systemen en zelfmanagementtoepassingen kunnen 
chronische patiënten zelf de regie houden.
Solidariteit en gemeenschapszin vormden ooit de 
basis van de zorg. De zorg betaalbaar en toegankelijk 
houden is onze maatschappelijke plicht. Als alle ac-
toren in de gezondheidszorg zich (meer) laten leiden 
door deze maatschappelijk opgave hebben we de 
basis voor duurzame toegang tot goede zorg gelegd 
in het belang van onze klanten.

Klanten en zorgaanbieders betrekken 
we bij het ontwikkelen van beleid
We willen voor onze klanten een hoge(re) kwaliteit 
van leven. Daarnaast willen we graag dat men zo 
lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven wo-
nen, ondersteund met domotica en ehealth. Daarbij 
hanteren we als er zorg nodig is: dichtbij wat kan, 
verder weg als de situatie daar om vraagt. Voor ons 
is de klantbehoefte de basis voor het zorginkoop-
proces. Daarom hechten we grote waarde aan de 
betrokkenheid en inbreng - zowel voor - als achter-
af - van de mensen die zorg ontvangen en leveren. 
Zodat ons gecontracteerde zorgaanbod hierbij goed 
aansluit. Om dit te realiseren spreken we regelmatig 
met klanten, belangenverenigingen en zorgaanbie-
ders. U leest hieronder hoe we dat doen.

Betrekken klant en zorgaanbieders bij beleid
-  Bijeenkomsten Cliëntenraden Wlz: 
  minimaal 1 keer per jaar in gesprek met cliënten- 
  raden om kennis te delen en elkaar te inspireren;
-  Bijeenkomsten Verzekerdenraad: 
  hoofdlijnen van zorginkoopbeleid presenteren en
  input op halen;
-  Werkplan Zorgbelang Fryslân: 
  diverse activiteiten om wensen en behoeften van  
  (niet) klanten te inventariseren op het gebied van  
  cure en care;
-  ZorgkaartNederland: 

  inzicht in cliëntervaringen;
-  CQ/PROMS/PREMS   
-  De hoofdlijnen van het beleid bespreken we via 
  consultatierondes, commissie van overleg met 
  zorgaanbieders, veldgesprekken en bestuurlijke 
  tafels met zorgaanbieders. 

Een selectie uit een aantal specifieke aandachts-
punten vanuit Verzekerdenraad, Zorgbelang 
Fryslân en cliëntenraden ziekenhuizen:
•  Substitutie van 2e lijnszorg naar 1e lijnszorg: 
  waak ervoor dat kennis en kwaliteit in de eerste 
  lijn wordt geborgd en/of wordt verbeterd;
•   De continuïteit van de zorg bij herallocatie van de  
  zorg is essentieel, neem dit op als randvoorwaarde;
•   Aandacht houden voor impact maatregelen bij  
  met name herallocatie voor efficiëntie voor de  
  klant bij doorverwijzing etc.;
•   Wijkverpleging: naast aandacht voor samenwerking  
  met huisarts ook aandacht voor samenwerking  
  met gespecialiseerde verpleegkundige (in de 2e lijn);
•  Integraliteit/integrale zorg: zorg dat er altijd en  
  voor elke klant sprake is van integrale en samen-
  hangende zorg; 
•  Kwaliteit: gebruik waar dat mogelijk is landelijke  
  indicatoren. 

Een selectie uit een aantal specifieke aandachts-
punten vanuit zorgaanbieders:
•  Aandacht voor preventie! Ruimte om stappen 
  te maken over de schotten heen (bijvoorbeeld 
  leefstijlprogramma’s);
•  Ondersteuning met apps is onderdeel van de 
  toekomst voor de farmaceutische zorg;
•  Apothekers willen zelf nierfuncties kunnen 
  bepalen als deze niet actueel zijn en wel nodig 
  zijn voor het veilig afleveren van de medicatie;
•  Bij bepaalde hulpmiddelen is de mogelijkheid 
  van uitlezen van het apparaat belangrijk 
  voor het leveren van goede zorg en therapie-
  trouw;
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Toekomstvisie Zorg Dichtbij Preventie voorop!

Visie op preventie

Toekomstvisie 2020

Visiedocument ‘Zorg Dichtbij’ Preventiedocument 

Strategisch Plan 
‘DF2020 - terug naar de toekomst’

•  Hulpmiddelen: zorg voor keuzevrijheid van en 
  voor de patiënt; 
•  Integrale wondzorg in relatie tot 
  wondexpertisecentra;
•  Inzet op preventie, e-health en lifestyle 
  veranderingen; 
•  Behoefte aan meerjaren afspraken;
 •  Concentratie uit kwaliteitsoverwegingen, met  
  ruimte voor zorg dichtbij in voor- en natraject.

Samenwerking met Zilveren Kruis 
Wij kopen de zorg zelfstandig in voor onze klanten 
met daarop de volgende uitzonderingen: 
-  Voor de zorginkoop van geestelijke gezond-
  heidszorg, wijkverpleging (inclusief MSVT), 
  geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en
  de medisch-specialistische zorg werken wij  
  samen met Zilveren Kruis. Grofweg houdt de  
  samenwerking in dat wij de zorg voor Zilveren  
  Kruis in Friesland inkopen. En Zilveren Kruis

   koopt de zorg buiten Friesland voort ons in. 
  Daar waar Zilveren Kruis een mandaat   
  geeft, wordt ook conform het mandaat van  
  Zilveren Kruis ingekocht. 
-  Zilveren Kruis koopt ook alle zorg voor Zintuiglijk  
  Gehandicapten in.

Voor de details verwijzen we u ook naar de inkoop-
document van ZK en naar de afzonderlijke hoofd-
stukken voor deze verstrekkingen.

https://www.defriesland.nl/Images/Toekomstvisie%20Friese%20gezondheidszorg%202020-22362.pdf
https://www.defriesland.nl/Images/toekomstvisie-zorg-dichtbij-28861.pdf
https://www.defriesland.nl/Images/preventie-28862.pdf
https://www.defriesland.nl/Images/Strategisch-Plan-De-Friesland-Zorgverzekeraar-2020-definitief-2-33366.pdf
https://www.defriesland.nl/Images/Strategisch-Plan-De-Friesland-Zorgverzekeraar-2020-definitief-2-33366.pdf
http://zorginkoopbeleid2018.zilverenkruis.nl/
http://zorginkoopbeleid2018.zilverenkruis.nl/
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Steeds meer digitaal contracteren
Voor steeds meer zorgsoorten verloopt het contract en de ondertekening via VECOZO. Daarmee willen we u 
administratief minder belasten. De afgelopen twee jaar zijn we daar al mee gestart en voor contractjaar 2018 
zetten we hier verder op in. U ontvangt een e-mail zodra uw contract klaarstaat. De online verbinding vindt 
plaats in een beveiligde omgeving door uw VECOZO certificaat. 

De hieronder genoemde zorgsoorten hebben/krijgen een digitaal contract aangeboden voor contractjaar 2018:

GGZ
 Instellingen (generalistische basis GGZ)  Vrijgevestigden (generalistische basis GGZ)
 Instellingen (gespecialiseerde GGZ)  Vrijgevestigden (gespecialiseerde GGZ)

Het contract 2017-2018 is al aangeboden.

Paramedische zorg
 Diëtetiek  Ergotherapie  Huidtherapie
 Fysiotherapie  Logopedie  Oefentherapie
 Podotherapie    

Een deel van de contracten 2017-2018 is al aangeboden.

Huisartsen

Farmacie
Apotheken en apotheekhoudende huisartsen 

Hulpmiddelen
Diverse hulpmiddelen, uitleen, zuurstof en CPAP

Onder voorbehoud:
Geboortezorg

Staat uw zorgsoort hier niet bij? Dan bieden we het contract voor 2018 via de post aan. 
Of deze werden reeds voor 2017-2018 aangeboden.
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Tijdspad zorginkoopproces
Het tijdspad voor het zorginkoopproces 2018 ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Tijdens het tijdspad is er vanzelfsprekend contact met uw gebruikelijke contactpersoon of via mail of telefoon. Hier vindt u alle gegevens. 

NB.  Als er nieuwe en/of onvoorziene informatie na 1 april 2017 beschikbaar komt en van invloed is op het zorginkoopbeleid, dan kunnen wij ons zorginkoopbeleid daarop aanpassen. 
 Zoals ontwikkelingen in wet/regelgeving toezichthouders. 

1 april 2017

Publicatie zorginkoopplan 2018

juni 2017 1 juni 2017

Publicatie Wlz

PREM  

De informatie over het verplichtend of 
vrijwillig karakter van de metingen is 
uiterlijk 1 jui 2017 te vinden op 
www.patientervaringsmetingen.nl

november 2017 1 november 2017

Afronding contractering

12 november 2017

Publicatie polisvoorwaarden

1 april - 1 november 2017

Tijdspad contracteringsgesprekken en/of 
aanbieden contracten. Zie voor de planning ook 
hoofdstuk 3: Zorginkoopplan per zorgsoort.

Bij het aanbieden van een contract hanteren wij een reactie-
termijn van 30 dagen.

https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/contact/contact_per_zorgsoort.aspx
http://www.patientervaringsmetingen.nl
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Overstijgende aanpak op preventie, 
kwaliteit, administratieve lasten 
reductie en gepast gebruik

Vitaliteit/Preventie
Friesland staat door veranderingen in demografie 
en leefstijl de komende jaren voor grote uitdagingen 
op het gebied van zorg en preventie. Daarom zetten 
we ons in voor het versterken van kwaliteit van leven 
en het behoud van zorg in de provincie. Het komt de 
betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg ten 
goede door mensen bewust en actief te betrekken 
bij hun eigen gezondheid. Door aandacht te hebben 
voor gezondheid en gedrag. Onze ambitie is om in 
samenwerking met partners gericht werk te maken 
van preventie. Met de GGD en gemeenten slaan we 
de handen ineen. 

Het bundelen van de krachten met verschillende sta-
keholders is noodzakelijk om de diverse preventie-
activiteiten beter op elkaar af te stemmen, 
prioriteiten te kunnen stellen en toegevoegde waarde 
te realiseren voor de Friese gemeenschap. Hiermee 
brengen we focus aan op die initiatieven die een 

2 Visie op 
 zorginkoopthema’s

concrete toegevoegde waarde realiseren. Preventie 
levert dan een bijdrage aan vitaliteit, maar ook aan de 
duurzaamheid en toegankelijkheid van welzijn en zorg. 

De komende drie jaar leggen we de basis (structuur) 
om op een integrale manier invulling te geven aan 
preventie. Hiervoor is het traject Vitale Regio Fryslân 
opgezet. Het gaat hierbij om een integrale aanpak; 
verbinden en versterken van bestaande initiatieven 
en met bewezen toegevoegde waarde en het intro-
duceren/opstarten van initiatieven die bijdragen 
aan de vitaliteit van de Friese burger. Met aandacht 
voor de verschillende typen preventie: universeel, 
selectief, geïndiceerd en zorggerelateerd. Met De 
Fryske Marren, Tytsjerksteradiel en Weststelling-
werf (drie pilotgemeenten) en andere betrokken 
stakeholders komen we op basis van analyses tot 
gerichte preventie-activiteiten. Verder zetten we ook 
in op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op 
verstrekkingsniveau. Belangrijk uitgangspunt hierbij 
is dat wij preventie niet willen medicaliseren.

Sociaal Programma 1ste lijn
Het programma Sociaal-Medische 1ste lijn (SM1) is 

gestart om gezamenlijk een gemeenschappelijke 
visie te realiseren:
• Duidelijk loket: Friese burger die zich niet kan
 redden valt niet tussen wal en schip;
• Juiste aanbod: Friese burger krijgt alles wat voor
  zijn situatie nodig is zo dichtbij mogelijk geleverd;
• Geen schotten: Friese burger wordt écht integraal 
 bediend en ervaart geen “schotten”. 
Hierbij werken 24 Friese gemeenten, Zorgbelang Frys-
lân, zorgaanbieders en De Friesland samen op het 
gebied van vier thema’s: Clientreis, Samenwerking in 
de wijk, Een gezamenlijk loket en Langer thuis wonen.
Daarnaast is binnen het programma SM1 een ca-
suïstiektafel opgezet. Hierin worden vanuit de drie 
financieringsdomeinen Wmo, Zvw en Wlz casussen 
besproken om daarvan te leren en waar mogelijk 
verbeteringen aan te brengen. 

Kwaliteit
Onze ambitie is dat de zorgverlening in Friesland 
kwalitatief hoogwaardig is (continue kwaliteits- en 
doelmatigheidsverbetering) en wordt aangeboden 
tegen een betaalbare prijs. De komende jaren (Fries-
land Voorop 2020) brengen wij de kwaliteit verder in 

U leest in dit hoofdstuk over onze aanpak op onder meer preventie, kwaliteit en 
administratieve lasten vermindering. Daarnaast gaan we in op het realiseren van 
preventie en duurzame (curatieve) zorg door samenhang tussen de zorgsoorten. 
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kaart. We stimuleren zorgaanbieders tot het leveren 
van kwalitatief hoogwaardige zorgverlening. 
Daarnaast stimuleren we onze klanten hun klan-
tervaring te delen, via onder meer ‘Vind uw Zorgver-
lener’ (gids op defriesland.nl over het aanbod van 
gezondheid/zorgverlener). Wij willen informatie over 
de kwaliteit van het zorgaanbod op ‘Vind uw Zorgver-
lener’ presenteren, hierin werken we samen met de 
Patiënten Federatie Nederland. 

Voor de sectoren waar landelijke prestatie-indicatoren 
beschikbaar zijn, gebruiken we die voor de zorginkoop. 
Daar waar geen of onvoldoende prestatie-indicatoren 
beschikbaar zijn, gaan we in gesprek met de beroeps-
verenigingen of belangenbehartigers. Het doel van 
deze gesprekken is het maken van kwaliteit- en service 
doelstellingen in ruil voor administratieve lasten ver-
lichting. Per zorgsoort kijken we kritisch naar het nut en 
noodzaak van de huidige kwaliteitsregistraties. 
We willen dat de zorg in zijn geheel tot kwaliteitsver-
betering komt. Daarom stimuleren we ‘’slecht’’ preste-
rende zorgaanbieders hun kwaliteit te verbeteren en 
moedigen we de koplopers aan zich verder te ontwik-
kelen. Uiteindelijk korten we de structurele achter-
blijvers financieel of ze krijgen geen contract meer 
aangeboden. 

Vermindering administratieve lasten door focus op 
een aantal gerichte kwaliteitscriteria
Veel afspraken bestaan uit het aanleveren van 
kwaliteitsregistraties. Voor zorgaanbieders leidt dit 
tot administratieve lasten. We willen in lijn met Het 
Roer Moet Om (HRMO) komen tot een administratieve 
verlichting en focus leggen op een aantal gerichte 
kwaliteitscriteria. Waarop we vervolgens ook daad-
werkelijk monitoren. 

Gepast gebruik: 
Gepast gebruik van zorg gaat over de vraag of de 
geleverde zorg effectief en medisch noodzakelijk is. 
Gepast gebruik van zorg is belangrijk voor de burger: 

krijgt hij de effectieve zorg waar hij recht op heeft, 
niet te veel en niet te weinig? Aandacht voor gepast 
gebruik kan ook de kwaliteit van de zorg verbete-
ren, omdat alleen die zorg verleend mag worden die 
medisch gezien noodzakelijk en effectief is. Het gaat 
dus om afspraken over effectieve zorg, over de han-
tering van de indicatievoorwaarden en het verlenen 
van uitsluitend medisch noodzakelijke zorg.

In het kader van gepast gebruik nemen we het vol-
gende op in ons zorginkoopbeleid. Het gaat daarbij 
om een geïntegreerde aanpak van maatregelen 
vooraf en achteraf:
• Uitvoering van controles op gepast gebruik 
 (rechtmatige en doelmatige zorg);
• Gebruik van tripartiet (zorgverzekeraars, zorg-

aanbieders, cliëntorganisaties) ontwikkelde kwa-
liteitsindicatoren bij de zorginkoop;

• Zorg wordt conform stand van wetenschap en 
 praktijk geleverd, zorg die niet voldoet aan de 
 stand van de wetenschap en praktijk volgens het 
 Zorginstituut, komt niet in aanmerking voor 
 vergoeding en valt niet onder het contract: 
 • we verwijzen ook naar de standpunten en 
  adviezen op de website van het Zorginstituut;
 • we verwijzen ook naar de aanspraken 
  (overzicht zorgactiviteiten met aanspraak-
  code Zvw) op de website van het Zorginsti-
  tuut;
 • overzichten zijn niet uitputtend: ook 
  nieuwe behandelingen moeten voldoen aan 
  de stand van wetenschap en praktijk.
• Hanteren van machtigingsprocedures bij
 bepaalde hulpmiddelen en behandelingen zoals
 plastisch chirurgische ingrepen en bepaalde 
 kaak chirurgische behandelingen;
• Hanteren van spiegelinformatie, bijvoorbeeld bij
 ketenzorg, het delen van best practices en 
 inzicht in praktijkvariatie;
• Specifiek voor Wijkverpleging:
 • Juiste zorg in het juiste domein: klanten 

  blijven nu mogelijk onterecht in de 
  wijkverpleging, terwijl zij in aanmerking 
  komen voor een Wlz-indicatie. Hierop vindt 
  een geïntensiveerde monitoring plaats.
 • Het blijkt dat in Friesland meer wijkver-
  pleegkundige zorg per unieke klant wordt in-  
  gezet dan landelijk. De Friesland maakt 
  afspraken met de zorgaanbieders om in lijn te
  komen met dit landelijke gemiddelde. 
• Specifiek voor GGZ: 
 • Hanteren van model kwaliteitsstatuut GGZ 
  en  aanbevelingen gepast gebruik inzet 
  hoofdbehandelaars;
 • Hanteren standpunten Zorginstituut advies

 geneeskundige GGZ, welke interventies wel  
 en welke niet tot de stand van wetenschap en 
 praktijk behoren;

 • Er wordt aangesloten bij de landelijke agenda 
  GGZ voor gepast gebruik en transparantie, 
  waarbij veldpartijen binnen de GGZ van 
  mening zijn dat patiënten recht hebben op 
  de best mogelijk zorg en ondersteuning, 
  passend bij hun individuele mogelijkheden, 
  omstandigheden en hun zorgvraag1;
 • Inzetten op een goede verhouding tussen 
  directe en indirecte tijd.
• Specifiek voor MSZ:
 • Hanteren van de minimumkwaliteitsnormen 
  van de beroepsgroepen wat in voorkomende 
  gevallen leidt tot concentratie: vastlegging 
  van het concentratiebeleid voor hoogcom-
  plexe zorg. 
  Op minimumkwaliteitsnormen.nl  
  vindt u een overzicht van welke ziekenhuizen  
  welke complexe behandelingen uitvoeren. 
  In ZN-verband hebben zorgverzekeraars 
  afgesproken dat wij complexe zorg uitsluitend 
  inkopen bij de ziekenhuizen die op deze lijst 
  staan;

1  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/26/
 agenda-ggz-voor-gepast-gebruik-en-transparantie

https://www.minimumkwaliteitsnormen.nl/Normen.htm
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/26/	agenda-ggz-voor-gepast-gebruik-en-transparantie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/11/26/	agenda-ggz-voor-gepast-gebruik-en-transparantie
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 • Conform de vastlegging van standpunten van 
  ZN voor de MSZ.
 • Gebruik van kwaliteitsindicatoren zoals DICA

  (bijvoorbeeld colorectaal carcinoom, beroerte  
 en heupprotheses) en DHD indicatoren. 

 • Inkoopspecificaties die doelmatige en 
  kwalitatief goede zorg omschrijven worden 
  gehandhaafd.
 • In voorkomende gevallen wordt specifiek 
  aandacht besteed aan geleverde zorg en de  
  doelmatigheid, omdat er laagdrempelig 
  zwaardere diagnostiek ingezet kan worden 
  om een zwaardere DOT te kunnen declareren. 
  Een voorbeeld hiervan is Sportgeneeskunde 
  waarvoor de NZa nog geen specifieke DOT’s 
  heeft vastgesteld.  
• Specifiek voor Paramedische zorg:
 • Hanteren van de minimum kwaliteitsnormen  
  van de beroepsgroepen.
 • Sturen op algemene zorg en specialistische 
  zorg waar dat nodig is.
 • Sturen op de inzet van stepped care behan-
  delen en daarmee niet onnodig doorbehandelen.

• Verzekerde heeft recht op zorg voor zover hij 
 daarop naar inhoud en omvang ‘redelijkerwijs 
 is aangewezen’. Redelijkerwijs aangewezen 
 bepaalt wanneer de zorg voor de individuele 
 verzekerde onder de verzekerde prestatie valt. 
 Het Besluit Zorgverzekering en de Regeling Zorg-
 verzekering geven belangrijke beperkende 
 voorwaarden voor deelverstrekkingen voor MSZ 
 (Limitatieve oraje dbc’s), fysiotherapie (lijst Borst) 
 en farmacie (verklaring voorschrijver voor bijlage 
 2 geneesmiddelen).
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Weergave samenhang zorgsoorten

Focus op beleidsthema’s

De thema’s zoals Preventie en Duurzame (curatieve) zorg raken meerdere verstrekkingen. Om de doelstellingen te behalen is daarom een integrale aanpak nodig. 
In onderstaand schema ziet u welke zorgsoort(en) betrokken zijn bij een bepaald thema.

• Preventie: Samen willen wij gericht werk maken van preventie en in 2030 behoren tot de meest vitale regio in gezondheid, welzijn en samenredzaamheid.
• Integraliteit: Zorg wordt integraal geleverd in de zorgketens voor ouderenzorg en chronisch zieken. Ook is het aanbod in SM1 integraal.
• E-health: E-health als middel om preventie en duurzame zorg te stimuleren én om zelfmanagement te stimuleren.
• Kwaliteit: Zorgkwaliteit wordt inzichtelijk. Kwaliteitsinformatie ondersteunt het keuzeproces van de klant en onze zorginkoop.
• Substitutie: Deel van ziekenhuiszorg wordt gesubstitueerd naar de 1e en anderhalvelijnszorg. Extramuralisering in de Wlz en GGZ.
• Reallocatie: Herschikking van zorglandschap, zorg dichtbij waar het kan maar verder weg als het moet. Mammazorg, oogheelkunde en Mohskliniek is 
 geconcentreerd.
• Kostenbeheersing: Onze ambitie is om samen met zorgaanbieders de komende jaren de zorg in totaliteit kostenneutraal in te kopen in het belang van onze klanten.

Gemeenten 
Huisartsen 
MSZ 
GGZ
Wlz
Paramedie 
Geboortezorg 
Wijkverpleging
Farmacie 
Hulpmiddelen

Integraliteit 
Integrale 

ouderenzorg, 
wondzorg, 

geboortezorg, 
ketenzorg, SM1

Reallocatie 
Reallocatie 

van het 
zorgaanbod

Kwaliteit 
Kwaliteit meten, 

inzichtelijk 
maken en meer 

sturen op 
uitkomsten

Preventie 
Focus op Vitale  
Regio Fryslân  

en vanuit  
verstrekking  

preventie  
stimuleren

E-health 
Innovatie 

bevorderen 
middels inzet op 

e-health op aantal 
verstrekkingen

Kosten- 
beheersing 

Substitutie 
Inzetten op  

substitutie van  
2e naar 1e lijn
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3. Zorginkoopplan 
 per zorgsoort
U vindt hier naast de algemene inkoopspecificaties over kwaliteit (conform Zorgverzer-
keraars Nederland) ook de aandachtspunten en inkoopspecificaties per zorgsoort. Dit 
is niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve 
inkoopspecificaties. Indien nodig volgt in de komende periode nadere detaillering (zie 
ook tijdpad en planning). Op een aantal punten zijn we afhankelijk van externe fac-
toren, zoals het bekend maken van wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op de 
inkoopspecificaties. Uiteraard geven wij zo tijdig mogelijk eventuele wijzigingen aan. 

Algemene inkoopspecificaties 
kwaliteit contracteren van zorg

Algemeen
•  De instelling voldoet, voor zover het de betref- 
 fende zorg levert, aan de normen die door de  
 beroeps-verenigingen zelf zijn opgesteld.  
•  De instelling geeft op specifiek verzoek van de 
 zorgverzekeraar inzicht in de data uit alle 
 registraties genoemd bij onderstaande onderdelen 
 ‘Transparantiekalender’ en ‘Overige registraties’. 
•  Desgevraagd participeert de instelling op verzoek
  van de registratie aan dataverificatie.

Transparantiekalender
1.  De instelling levert, voor zover het de betreffende 
 zorg levert, de volgens de Transparantiekalender 
 verplichte landelijke indicatoren op aan het 
 Zorginstituut. De instelling levert indicatoren  
 aan via de webportal van OmniQ www.dhd.nl/

omniq. De in de webportal ingevoerde gegevens 
worden na akkoord van de raad van bestuur 
van de instelling geleverd aan het Zorginstituut 
Nederland die de levering publiceert, waarmee 
de levering ook voor zorgverzekeraars inzichtelijk 
wordt. 

2.  Het Zorginstituut stelt jaarlijks in het najaar (t=o)
vast welke verplichte indicatoren het volgende 
jaar (t=1) staan op de Transparantiekalender. 
Deze indicatoren moeten door de instellingen het 
jaar dáárop (t=2) in het voorjaar worden opgele-
verd. Zie hiervoor de ‘Transparantiekalender’ op 
www.zorginzicht.nl.

3. De instelling draagt zorg voor een correcte en 
tijdige aanlevering van de verplichte landelijke 
indicatoren van de Transparantiekalender.

4.  De instelling neemt, voor zover het de betreffende
 zorg levert, ten minste deel aan de kwaliteits-
registraties* waaruit de landelijk verplichte 
indicatoren van de Transparantiekalender 

moeten worden geleverd. De instelling zorgt voor 
de financiële afhandeling. De instelling vult de 
registratie per patiënt volledig in.

5.  De instelling geeft via de betreffende kwaliteits-
registraties toestemming voor het direct aan 
zorgverzekeraars opleveren van de verplichte, 
en als de instelling dit zelf wil, ook de eventuele 
vrijwillige indicatoren als deze in de landelijke 
indicatorsets zijn opgenomen. De vrijwillige indi-
catoren zijn bedoeld om voorlopende instellingen 
de mogelijkheid te geven om resultaten vrijwillig 
met zorgverzekeraars te delen.

6.  De kwaliteitsindicatoren kunnen door zorgverze-
keraars worden gebruikt als inkoopinformatie en 
als keuze-informatie voor verzekerden.

* In ieder geval de volgende registraties: DACI, DGOA, DLRA, DLSA, DMTR,  
 DPCA, DSAA, DSCA, DUCA, DSSR, DATO, DPIA, NBCA, DBIR, DHBA,  
 DGEA, CVA, EPSA, LROI, Nefrovisie, Kwaliteitsregistratie Cataract. 
 Bl-17-11297
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Overige registraties voor medisch specialistische zorg
1.  De instelling levert aan de IGZ de door de IGZ 
 verplichte kwaliteitsindicatoren op.
2.  De instelling levert de gevraagde informatie op 

aan zorgverzekeraars via Zorgverzekeraars 
Nederland aangaande de minimumnormen zoals 
vastgesteld door SONCOS, voor zover de instel-
ling de betreffende zorg levert.

3.  Voor zover van toepassing registreert de zorg-
aanbieder voor cardiologie alle ICD’s en pacema-
kers via de Dutch ICD and Pacemaker Registry 
(DIPR); voor orthopedie alle heup- en knie-im-
plantaten via de Landelijke Registratie Orthope-
dische Implantaten (LROI); en alle implantaten 
voor plastische chirurgie (inclusief PIP-vervan-
ging) via de landelijke implantatenregistratie.

4.  Voor zover de betreffende zorg geboden wordt 
 neemt de instelling deel aan:
 a.  de dataregistratie van de HIV-zorg;
 b.  de dataregistratie via de QRNS (Quality 
  Registry Neuro Surgery);
 c.  de dataregistraties van de Nederlandse 
  Vereniging voor Urologie (NVU), in ieder geval 
  Prozib en Blazib;
 d.  de dataregistratie van de Nederlandse 
  Vereniging voor Schisis en Craniofaciale 
  Afwijkingen (NVSCA); 

 e.  De zorgaanbieder neemt deel aan de regis-
traties PREZIES (PREventie van ZIEkenhuis-
infecties door Surveillance), HSMR (Hospital 
Standardized Mortality Ratio) en aan compli-
catieregistraties; 

 f.  De landelijke kwaliteitsregistratie voor de 
  behandeling van hoofd- en halstumoren;
 g.  De cardiologieregistraties van de National 

Cardiovascular Data Registry (NCDR) en het 
‘Meetbaar Beter-programma’ voor hartcentra2; 

 h.  NICE registratie (Nationale Intensive Care 
  Evaluatie). 

Het meten van patiëntervaringen via PREM MSZ
Zorgverzekeraars stimuleren instellingen om via 
generieke ervaringsvragenlijsten (PREMS MSZ) 
te meten in 2017. Dit doen zorgverzekeraars door 
financiering van benchmarking van resultaten zodat 
instellingen zich onderling met elkaar kunnen verge-
lijken. Bij het generiek inzetten van de PREMs MSZ 
financieren zorgverzekeraars via Zorgverzekeraars 
Nederland benchmarking bij minimaal 30 instellin-
gen met ieder minimaal netto 150 respondenten. Bij 
het aandoeningsspecifiek inzetten van de PREMS 
MSZ financieren zorgverzekeraars via Zorgverze-
keraars Nederland benchmarking bij minimaal 30 
instellingen met ieder minimaal netto 35 responden-

ten. De meetkalender is uiterlijk 1 juli 2017 te vinden 
op www.patientervaringsmetingen.nl. 

Bij het meten van PREMs in dit kader geldt: 
a.  Voor de metingen wordt gebruikt gemaakt van 

gevalideerde tripartiet gedragen vragenlijst 
PREM MSZ; 

b.  De instelling meldt zich aan voor de meting(en) 
via de www.patientervaringsmetingen.nl.  
De instelling ondertekent de samenwerkings-
overeenkomst met Zorgverzekeraars Nederland 
voor het delen van de data en de zorgvuldig-
heidseisen (privacy) die daarvoor gelden;

c.  De instelling is verplicht de meting uit te laten 
voeren door een ISO 9001 of ISO 20252 gecerti-
ficeerde meetorganisatie. De meetorganisatie 
zorgt dat aan alle privacy eisen is voldaan en 
dient de vragenlijst specifieke werkinstructie te 
volgen;

d.  De instelling, in samenwerking met de meet-
organisatie, zorgt dat de patiënt op de hoogte is 
dat de resultaten van patiëntervaringsmetingen 
op geaggregeerd niveau gebruikt kunnen worden 
voor kwaliteitsgesprekken, verbeterinformatie, 
zorginkoopinformatie en keuze-informatie.

2  De registratie van de NCDR en Meetbaar Beter worden naar verwachting in 2017 samengevoegd worden in een nieuwe registratie. Vanaf het moment van samenvoegen geldt dat de instelling aan de dan nieuwe registratie 
 deelneemt.

*  Een benchmark aandoeningsspecifiek houdt in dat een generieke PREM lijst specifiek voor een aandoening wordt gebenchmarked, bijvoorbeeld de PREM ziekenhuiszorg kan specifiek voor een van de specialismen binnen het  
 ziekenhuis worden gebenchmarked.
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Inkoopspecificaties 
Huisartsenzorg

Focus 2018 
De focus ligt op substitutie, zorgvernieuwing, 
integraliteit en continuïteit van zorg. 
Normaliseren zorgprestaties en kostenstructuren.

Foto: Jacob van Essen, Hoge Noorden
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Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

Contractering Huisartsenzorg 
•  Iedere huisarts is een in Nederland gevestigde

arts die als zodanig geregistreerd staat conform 
de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 3 van 
de Wet BIG en die is ingeschreven als huisarts in 
het door de Registratiecommissie Geneeskundig 
Specialisten (RGS) ingesteld register van erkende 
huisartsen van de KNMG.

• De zorgaanbieder:
 • heeft een adequaat ingerichte en geoutilleerde 

praktijkruimte die voor de patiënt goed 
bereikbaar en toegankelijk is;

 • is bereikbaar en beschikbaar conform de 
   vigerende richtlijnen van de beroepsgroep;
 •  beschikt over een klachtenprocedure en 

hanteert daartoe een reglement dat voldoet 
aan de wettelijke eisen;

 • is verantwoordelijk voor de continuïteit van de
    te leveren zorg 7x24-uur;
 •  zorgt voor de registratie van zijn patiënten in
    de landelijke ION-database 
   (www.inschrijvingopnaam.nl);
 •  neemt deel aan farmacotherapeutisch 
   overleg en
  •  sluit een aansprakelijkheidsverzekering af die

een dekking biedt tot een bedrag en onder 

voorwaarden die gebruikelijk zijn voor zorg-
aanbieders in de zin van de overeenkomst.

Aandachtspunten 
In 2018 ligt de focus van de zorginkoop op de volgen-
de thema’s:
• Kwaliteit: 
   •  Onderzoek naar en inspelen op huisartsen-
   vergrijzing. 
   •  Monitoren en sturen op resultaten (PDCA).
   •  Vermindering van administratieve lasten van  
   zorgaanbieders en De Friesland.
   •  Vereenvoudigen van financiering.
• Substitutie: 
   •  Overhevelen van 2e lijnszorg naar de 1e lijn 

met reductie (50%) van kosten, maar met 
behoud van minimaal dezelfde kwaliteit. 

   •  Taakherschikking, taaksubstitutie en 
   anderhalvelijnszorg.
   •  Samen met huisartsen een ‘menukaart’

samenstellen van onderwerpen die zich lenen 
voor substitutie (via FHV/OHF) en op basis 
hiervan maatwerkafspraken maken.

•  Integraliteit:
   •  Geïntegreerde aanpak/(door)ontwikkeling

zorgketens CVRM, DM2, COPD, Astma, 

kwetsbare ouderen.
   •  Ontwikkelen integrale visie op ouderen-
   zorg. 

Contractvorm en proces/tijdspad
Wat kunt u met betrekking tot de zorginkoop de 
komende periode van ons verwachten?

Tijdpad
• Basiscontract is eind september 2017 aangebo-
 den en de contractering is 1 november 2017 
 afgerond. 
• Modules/prestaties/maatwerk: kan gedurende 
 het hele jaar worden overeengekomen. 
• GEZ-overeenkomsten: offertes indienen tot 1 juli 
 2017. Contractering is 1 november 2017 afgerond. 
• Overeenkomsten ketenzorg: offertes indienen 
 tussen 15 augustus en 1 september 2017. 
 Contractering 1 november 2017 afgerond. 

Basiscontract
• De contracten worden digitaal aangeboden. 

De looptijd van de overeenkomst bedraagt in 
principe 2 jaar, te weten van 1 januari 2018 tot 
1 januari 2020.

• Voor het sluiten van de overeenkomst is het 

We zetten onder meer in op:

• Preventie.
• Integratie: (door) ontwikkelen ketenzorg en integrale ouderenzorg (waaronder ook ‘shared decision making’).
• Normaliseren van zorgprestaties en kostenstructuren.
• Verder ontwikkelen substitutie: onder andere meekijkconsulten zodat klanten langer in de eerste lijn kunnen blijven.
• Monitoren van en sturen op resultaten (PDCA)
• Stimuleren van e-health (zie ook inkoopspecificaties).
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belangrijk dat de huisarts de gegevens en die 
van betreffende praktijk correct in Vektis heeft 
geregistreerd. De huisarts(praktijk) is zelf ver-
antwoordelijk voor de juiste registratie van de 
gegevens. Voor meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met Vektis via telefoonnummer: 
0900-2422633 of via: www.agbcode.nl.

• De overeenkomst wordt op praktijkniveau 
 aangeboden.
• Modules, prestaties en verrichtingen worden 

ook op praktijkniveau gecontracteerd. De prak-
tijk is er verantwoordelijk voor dat zij worden 
uitgevoerd conform de voorwaarden die daaraan 
gesteld zijn en door praktijkmedewerkers die 
daartoe bevoegd en bekwaam zijn.

• Via het basiscontract wordt ook verloskundige 
zorg en zorg bij Stoppen-met-Rokenprogramma 
gecontracteerd. 

Modules/prestaties 
(behorende bij het basiscontract) 
• Prestatie Service en bereikbaarheid, waaronder 
 de volgende deelprestaties vallen:
   •  Ochtend-, avond- en/of weekendspreekuur; 
   •  Telefonische bereikbaarheid; 
   •  Patiënten portaal.
• Prestatie Doelmatig Geneesmiddelengebruik;
• Prestatie Integrale ouderenzorg; 
• Prestatie FTO/DTO, met de volgende deelprestaties: 
   •  FTO 4; 
   •  Gecombineerde FTO 4; 
   •  DTO; 
   •  Afzonderlijke DTO.
• Prestatie Praktijkaccreditatie; 
• Prestatie praktijkmanagement;
• Module/prestatie POH-GGZ;
• POH-S: individuele prestatie of geïntegreerd in 
 ketenzorgtarief/prestatie integrale ouderenzorg/
 zorgvernieuwing;
• Prestatie Specialistische verrichtingen stap 2;
• Prestatie Cyriax verrichting stap 2.

Maatwerkovereenkomsten 
• Substitutie 
 Voor zorgvernieuwingsprojecten, die leiden tot 

een bijdrage aan de doelstelling van De Friesland 
om op korte termijn substitutie van de tweede 
naar de eerste lijn te realiseren of om de zorg 
doelmatiger te organiseren maakt De Friesland 
graag substitutieafspraken met samenwerkings-
verbanden. Samenwerkingsverbanden kunnen 
hiervoor een business case indienen. Bij het 
samenstellen van de business case kan De Fries-
land de zorgaanbieder faciliteren. 

• E-health en innovatie
 E-health 
 De prestatie ‘Zorgvernieuwing e-health’ biedt 

ruimte om afspraken te maken over de 
vergoeding van of beloning voor inzet van 
e-health binnen de geboden zorgverlening, voor 
zover de e-health een van de twee volgende 
vormen betreft: 

 •  Digitale instrumenten voor zelfmanagement 
   door de patiënt en
   •  Digitale behandelvormen. 

 Beperking: E-health die samenhangt met enkel
de functie POH-GGZ moet in eerste instantie 
onder die prestatie in rekening worden gebracht. 
Alleen als partijen afspraken maken die de 
ruimte van die prestatie te boven gaat, kan de 
S3-prestatie ‘Zorgvernieuwing e-health’ voor dat 
deel worden gebruikt. 

Innovatie
Voor nieuwe lokale huisartsenzorg of multidisci-
plinaire zorg onder de S3-prestatie ‘Zorgvernieu-
wing’ kunnen zorgaanbieder(s) en zorgverzeke-
raar(s) dit doen zonder tussenkomst van de NZa. 

Innovatie-experimenten die binnen deze nieuwe 
reikwijdte vallen, hoeven dus niet meer gebruik te 
maken van de beleidsregel ‘Innovatie ten behoeve 
van nieuwe zorgproducten’. 

Samenwerkingsverbanden kunnen voor e-health 
en innovatie initiatieven een plan indienen bij 
De Friesland (doelstelling, plan van aanpak en 
financiële onderbouwing). Hierin moet o.a. het 
volgende aan bod komen: hoe de samenwerking 
met gemeenten, wijkverpleging en bij de zorg 
voor ouderen met de specialist ouderengenees-
kunde wordt vormgegeven. Verder gelden de 
volgende eisen: 
•  De zorgvernieuwing leidt op korte termijn tot

een reductie van zorgkosten binnen de Zorg-
verzekeringswet. 

•  Het zorgvernieuwingsproject realiseert 
doelmatige zorg en/of substitutie onder 
gelijkblijvende of betere kwaliteit van zorg en 
met aandacht voor de patiënt. 

•  Initiatieven kunnen lokaal starten, maar 
hebben de potentie om geïmplementeerd te 
worden in de hele regio.

Ketenzorgovereenkomsten
• Om een overeenkomst voor ketenzorg DM2, 

CVRM, COPD en/of Astma af te sluiten dient de 
procedure te worden gevolgd zoals omschreven 
in het Programma Van Eisen Multidisciplinaire 
Zorgverlening. Daarbij geldt dat alleen een over-
eenkomst kan worden gesloten als de zorgaan-
bieder aan de eisen voldoet die in het Programma 
van Eisen Multidisciplinaire Zorgverlening staan.

• De meeste ketenovereenkomsten zijn voor 
meerdere jaren afgesloten. Deadline nieuwe ke-
tenovereenkomsten: offertes indienen tussen 15 
augustus en 1 september 2017. De contractering 
is 1 november 2017 afgerond. 

http://www.agbcode.nl
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Inkoopspecificaties 
Wijkverpleging (incl. MSVT)

Focus 2018 
We richten ons op de aard en omvang van de  
wijkverpleging. Daarnaast zien we erop toe dat de 
klant de juiste zorg in het juiste domein ontvangt. 

Foto: Menno de Boer
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Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

Algemeen
In 2017 is het inkoopdocument wijkverpleging 2017 
en 2018 gepubliceerd. Dit beleid en de bijbeho-
rende overeenkomst geldt voor twee jaar (zie voor 
inkoopdocument 2017-2018). Overeenkomsten 
zijn al gesloten, tussentijds sluiten we geen nieuwe 
contracten. In 2017 en in 2018 worden in Friesland 
basisaanbieders, regioaanbieders en zorgaanbie-
ders met specifieke zorg (intensieve kindzorg en 
regiefunctie complexe wondzorg) gecontracteerd. 
In Friesland koopt De Friesland de zorg mede in na-
mens Zilveren Kruis. Buiten Friesland wordt de zorg 
voor De Friesland en Zilveren Kruis ingekocht door 
Zilveren Kruis.

Basisaanbieders
De hoofdtaak van de basisaanbieder ligt bij het le-
veren van verpleging en verzorging aan verzekerden 
van 18 jaar en ouder, waarbij zelfzorg zoveel mogelijk 
wordt gestimuleerd. Palliatieve zorg, hospicezorg en 
casemanagement dementie (generalistisch) wordt 
geleverd door de basisaanbieder. Voor de inzet van 
oproepbare verpleging en verzorging tussen 23.00 en 
07.00 uur, gespecialiseerde verpleging en AIV scha-
kelt de basisaanbieder de regioaanbieder in. Hierbij 
werken beide aanbieders nauw samen.

Regioaanbieders
De regioaanbieder levert dezelfde zorg als de basis-
aanbieder, maar is daarnaast ook verantwoordelijk 
voor oproepbare nachtzorg, gespecialiseerde verple-
ging, AIV en wijkgericht werken en casemanagement 
dementie. De regioaanbieders hebben samenwer-
kingsplannen ingediend, plannen rondom wijkge-
richt werken, plannen rondom beschikbaarheid en 
bereikbaarheid en casemanagement (specialisti-
sche) dementie. 

Intensieve kindzorg
Wij kopen de thuiszorg voor kinderen in bij aanbie-
ders die werken met het Medische Kindzorgsysteem 
(MKS). Er zijn afspraken gemaakt met drie kinder-
thuiszorgaanbieders. 

Wondzorg
Nieuw in 2018: De regiefunctie complexe wondzorg 
maakt geen onderdeel uit van het inkoopproces 
Wijkverpleging 2017-2018. De regiefunctie complexe 
wondzorg wordt bij één gespecialiseerde zorgaan-
bieder ingekocht. Zie toegevoegde inkoopspecifica-
ties. 

MSVT
Nieuw in 2018: De verwachting is dat per 1 januari 
2018 de beleidsregel MSVT vervalt, en dat deze on-
derdeel wordt van de Wijkverpleging. Op het moment 
van publicatie van de inkoopspecificaties voor 2018, 
is nog niet bekend hoe dit verwerkt wordt in de be-
leidsregels van 2018 en welke gevolgen dit heeft voor 
de zorginkoop. Als dit helder is, worden de zorgaan-
bieders die MSVT leveren hierover geïnformeerd. 

Samenwerking 
Naast samenwerking tussen basisaanbieders en 
regioaanbieders is ook goede samenwerking tussen 
wijkverpleegkundigen en huisartsen van belang. 
Daarnaast levert samenwerking ook winst op voor de 
zorgaanbieders. Huisartsen en wijkverpleegkundigen 
die regelmatig onderling contact hebben: 
• kunnen beter taken met elkaar afstemmen en 
 onnodige zorginzet voorkomen; 
•  krijgen beide meer informatie over de patiënt; 
•  staan er niet alleen voor en hebben een check op
  hun zorginzet; 
•  kunnen sneller knelpunten oplossen. 

We zetten onder meer in op:

• Stimuleren van landelijke kwaliteitskaders. 
• Inhoudelijke monitoring met de zorgaanbieders.
• In 2017 en 2018 de focus op de aard en omvang van de Wijkverpleging. 
• De juiste zorg in het juiste domein (Wijkverpleging/Wet Langdurige Zorg.

https://www.defriesland.nl/Images/zorginkoopdocument-wijkverpleging-2017-2018-30276.pdf
https://www.defriesland.nl/Images/zorginkoopdocument-wijkverpleging-2017-2018-30276.pdf
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Wij vinden het daarom van groot belang dat de 
wijkverpleegkundige regelmatig afstemming zoekt 
met de huisarts en zijn ondersteuners. Waar nodig 
kunnen ook andere zorgverleners hierbij betrokken 
worden. Denk aan de specialist ouderengeneeskunde, 
paramedici en het sociaal wijkteam van de gemeente. 
De afstemming kan bijvoorbeeld plaatsvinden door 
deelname aan een multidisciplinair overleg of een 
lokaal multidisciplinair netwerk gericht op bijvoor-
beeld ouderenzorg of palliatieve zorg.

Contractvorm en proces/tijdspad
Wat kunt u voor de zorginkoop Wijkverpleging 2017-
2018 de komende periode verwachten?
• De looptijd van de overeenkomsten is van 
 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.
•  Op basis van de realisatie 2017 (waarbij inzicht 

is in de 7 doelgroepen) worden in het 3e kwartaal 
van 2017 afspraken gemaakt voor 2018 met 
betrekking tot het tarief en het omzetplafond.

•  In oktober 2017 wordt een bijlage op de 
 overeenkomst verzonden met daarin het tarief 
 en het omzetplafond 2018.
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Inkoopspecificaties 
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) 
en Eerstelijns verblijf (ELV)

Focus 2018 
Samenvoegen beleid GRZ en ELV: juiste zorg op 
juiste plek. Foto: van beek images
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Inleiding
De Friesland combineert de inkoopspecificaties voor 
Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) en Eerstelijns 
verblijf (ELV). Hiervoor zijn verschillende redenen. Per 
1 januari 2017 valt ELV onder de Zorgverzekerings-
wet, conform andere verblijfssituaties met een me-
dische noodzaak, zoals in dit geval GRZ. GRZ en ELV 
hebben raakvlakken, denk bijvoorbeeld aan het feit 
dat met name (kwetsbare) ouderen gebruik maken 
van deze zorg. Daarnaast zijn beide verstrekkingen 
gericht op spoedige terugkeer naar huis en vallen 
zij beide onder hetzelfde budgettair kader. Mede om 
deze redenen heeft De Friesland Zorgverzekeraar 
ervoor gekozen om de inkoopspecificaties GRZ en 
ELV voor 2018 waar mogelijk samen te voegen. Het 
is de insteek om het inkoopbeleid van zowel GRZ 
als ELV 2017 zoveel mogelijk voort te zetten in 2018. 
Er komt naast deze inkoopspecificaties geen apart 
zorginkoopbeleid. 

Met de huidige gecontracteerde zorgaanbieders 
is sprake van een voldoende pluriform gecontrac-
teerd zorgaanbod, waarbij we recht doen aan de 

keuzevrijheid van de verzekerde. De bestaande 
zorgaanbieders kunnen voorzien in de vraag van de 
verzekerden. Daarom komen andere zorgaanbieders 
niet in aanmerking voor een overeenkomst voor het 
leveren van ELV en/of GRZ in de provincie Friesland. 
Zorgaanbieders die in 2017 een overeenkomst GRZ 
hadden, krijgen in 2018 wederom een overeenkomst 
GRZ aangeboden, mits zij voldoen aan de gestelde 
voorwaarden. Dit geldt tevens voor ELV. 
De overeenkomst die afgesloten wordt heeft een 
looptijd van 1 jaar: van 1 januari 2018 tot en met
31 december 2018. 
Onderstaand treft u eerst de inkoopspecificaties 
aan voor ELV en daarna voor GRZ1, daarna wordt de 
gezamenlijke tijdsplanning beschreven.

1. Eerstelijns verblijf (ELV)
Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft de kaders van 
ELV beschreven in het rapport “Het eerstelijnsverblijf 
binnen de Zorgverzekeringswet 29 maart 2016”. Hierin 
is ELV duidelijk afgebakend van respijtzorg, curatieve 
medisch specialistische zorg en langdurige zorg. 

ELV 2  3 is verblijf dat medisch noodzakelijk is in 
verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen 
die plegen te bieden. Er is behoefte aan 24-uurs 
toezicht, via een continue aanwezigheid van een 
verpleegkundige met niveau 4/5 om o.a. zelfstan-
dig en tijdig veranderingen in de medische situatie 
te onderkennen en eventueel op basis daarvan te 
handelen. 

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

1  ELV en GRZ in de provincie Friesland wordt ingekocht door 
De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) voor De Friesland en Zilveren 
Kruis verzekerden. Buiten de provincie Friesland wordt ingekocht 
door Zilveren Kruis volgens beleid van Zilveren Kruis voor verzeker-
den van De Friesland en Zilveren Kruis. Wij verwijzen u hiervoor naar 
het inkoopbeleid van Zilveren Kruis.

2 Zie de website van de NZa voor de betreffende beleidsregels en 
 prestatiebeschrijvingen.

3 N.B. Een klant met een Wlz-indicatie kan niet opgenomen worden 
 op basis van een ELV.

We zetten onder meer in op:

• ELV - Kortdurend verblijf met medische indicatie gericht op spoedige terugkeer naar huis. 
• ELV - Inzicht in kwaliteit.
• ELV - Verbinding met de huisartsen in Friesland om ervoor te zorgen dat er soepele overgang is vanuit huis naar een opname in het kader van ELV.
• GRZ - Revalidatie na ziekenhuisopname bij klanten met multimorbiditeit en afgenomen leer- en trainbaarheid, waarbij terugkeer naar huis het doel is.
• GRZ - Minimale volumeafspraken, registratie prestatie-indicatoren, geldende kwaliteitskader hanteren, evalueren gemaakte afspraken 2017, 
 o.a. zorgpaden, samenwerkingsafspraken.
• In Friesland alle GRZ bieden (CVA – Electieve orthopedie, Heupfractuur (trauma), Amputatie en Overige).
• Overall: Verbinding maken met de verstrekkingen Wijkverpleging - Wlz -– GRZ – ELV.
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ELV kan in de eerste lijn plaatsvinden, omdat er 
geen noodzaak is tot medisch specialistische zorg 
en omdat de inschatting is dat er op korte termijn 
herstel te verwachten is met terugkeer naar de eigen 
omgeving, dan wel dat er een levensverwachting is 
korter dan drie maanden. Onder het ELV valt ook het 
verblijf voor patiënten die in de terminale levensfa-
se opgenomen moeten worden, omdat de Palliatief 
Terminale Zorg (PTZ) thuis niet meer afdoende kan 
worden gerealiseerd.

Indicatie huisarts ELV
Bij het vaststellen van ELV maakt de huisarts, (even-
tueel) in samenspraak met de transferverpleegkun-
dige (na ziekenhuisopname)/wijkverpleegkundige en/
of Specialist Ouderengeneeskunde (SO) de afweging 
of er een acuut en manifest risico bestaat op gezond-
heidsverlies (het ontstaan van lijden en blijvende 
schade), gegeven de kenmerken van de patiënt en zijn 
hulpvraag. De huisarts neemt hierbij de persoonlijke 
(thuis)situatie van de patiënt mee in zijn overweging. 
Ook moet worden vastgesteld dat opname in het 
ziekenhuis medisch gezien niet noodzakelijk is, dat er 
geen blijvend permanent toezicht en 24 uur per dag 
zorg in de nabijheid nodig is (in deze situatie is een 
Wlz-indicatie aangewezen) en dat terugkeer naar huis 
en herstel op (korte) termijn zorginhoudelijk mogelijk 
is (tenzij sprake is van een terminale fase). 

De huisarts kan voor de indicatiestelling gebruik 
maken van het ’Afwegingsinstrument voor opname 
eerstelijns verblijf 2.0’ van Verenso. Dit instrument is 
een hulpmiddel voor de betrokken zorgprofessionals 
bij de overwegingen voor opname in het ELV. Het is 
een hernieuwd document van de betrokken beroeps-
groepen welke huisartsen/SO/ Arts Verstandelijk Ge-
handicapten (AVG) kunnen gebruiken om de indicatie 
ELV te bepalen. 
De indicatie wordt gesteld onder verantwoordelijk-
heid van de huisarts. De indicatie maakt onderdeel 
uit van het medisch dossier.

Indicatie na Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)
In sommige situaties kan na afronding van de GRZ 
blijken dat het medisch nog niet verantwoord is dat 
de cliënt terugkeert naar huis. Het revalidatie- en 
behandeldoel m.b.t. de GRZ is wel bereikt. In sa-
menspraak met cliënt, huisarts en SO kan dan nog 
een ELV geregeld worden. In deze situaties stemt de 
verwijzende partij (GRZ) af met de zorginhoudelijk 
medewerker van De Friesland. Is terugkeer naar huis 
niet te verwachten of zal er sprake blijven van de 24-
uurs nabijheid van zorg, dan moet gekozen worden 
voor een Wlz-indicatie. 

Samenwerking 
Samenwerking Huisarts, Specialist Ouderengenees-
kunde en Arts Verstandelijk Gehandicapten
Naast de huisarts kan ook de SO of AVG hoofdbe-
handelaar zijn binnen ELV. De Friesland Zorgverze-
keraar veronderstelt dan ook bij de ELV-prestaties 
een intensieve samenwerking tussen de SO of AVG 
en de huisarts ten behoeve van kwalitatieve zorg aan 
de cliënt. Afspraken over de samenwerking tussen 
de huisarts en SO of huisarts en AVG worden bij deze 
prestaties vastgelegd in het zorgplan van de cliënt. 
Hierbij wordt ook beschreven wie medisch verant-
woordelijk is voor deze klant (Huisarts of SO of AVG). 

Aanlevering Evaluatie Samenwerking & Kwaliteit ELV 
Voor 2017 hebben de gecontracteerde zorgaanbie-
ders het volgende aangeleverd met betrekking tot de 
samenwerkingsafspraken in het werkgebied:
• Huisartsen;
• Ziekenhuizen (transferverpleegkundigen);
• Zorgaanbieders die wijkverpleging bieden 
 (verpleegkundigen in de wijk).
De zorgaanbieder geeft aan op welke wijze het 
aanbod van ELV rondom de klant is georganiseerd en 
hoe deze bijdraagt aan de kwaliteit van het zorgaan-
bod, denk hierbij aan inzicht geven in:
• Zorgpaden;
• Behandelprotocollen;

• Inzet deskundigheid;
• Locaties van zorglevering;
• Beleidsontwikkelingen.
Wij ontvangen van de zorgaanbieder een evaluatie 
van de gemaakte afspraken in 2017 en eventuele 
wijzigingen die daaruit voortgekomen zijn in de 
samenwerkingsafspraken. Daarnaast vragen wij nog 
specifiek aan te geven welke afspraken er zijn ge-
maakt over de huisartsen over de zorg en plaatsing 
van ELV klanten in ANW uren. 

Ligdagen ELV
De Friesland hanteert net als in 2017, voor 2018 een 
maximum aantal ligdagen. Voor laag- en hoog com-
plexe ELV, geldt een maximum aantal ligdagen van 
42 dagen en voor Palliatief Terminale Zorg 90 dagen. 
In bijzondere situaties kan De Friesland een langere 
periode toestaan.

Mocht blijken dat de klant meer ligdagen nodig heeft 
dan de maximale ligduur, dan dient uiterlijk 5 werk-
dagen voor het bereiken van deze maximale ligduur 
contact te worden opgenomen met de Zorginhoude-
lijk Medewerkers via het formulier “verlenging ELV”.

Integraal tarief
Bij ELV is er sprake van een integraal tarief. Dit tarief 
is opgebouwd uit verschillende componenten: Ver-
blijf, Verpleging & Verzorging, behandeling parame-
dici en behandeling artsen niet zijnde huisartsen 
incl. diagnostiek. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de 
zorgaanbieder naast de ELV geen aparte declaratie 
kan doen voor andere verpleegkundige zorg. Ook de 
diagnostiek die uitgevoerd wordt door de SO of de 
AVG valt onder het integrale ELV-tarief. 
Zie voor de gehele prestatiebeschrijving de betref-
fende beleidsregels. Daarnaast willen we nog de 
volgende zaken benadrukken: 
• De geneeskundige zorg die geleverd wordt door 

de huisarts zit niet in dit integrale ELV-tarief 
inbegrepen, deze kan door de huisarts worden 
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gedeclareerd conform de beleidsregel huisart-
senzorg en multidisciplinaire zorg.

• De farmaceutische zorg valt niet onder het 
 integrale tarief. 
• Ten aanzien van de hulpmiddelen geldt een

onderscheid tussen outillagehulpmiddelen en 
individuele hulpmiddelen. De outillagehulpmid-
delen zijn onderdeel van de aanspraak op ELV 
en vallen daarmee binnen het integrale tarief. De 
individuele hulpmiddelen vallen buiten het tarief 
voor ELV.

Financieel kader ELV
Maximumtarieven
De basis voor het bekostigingssysteem 2018 zijn 
de door de NZa vastgestelde prestaties en tarieven. 
Over de door De Friesland gehanteerde tarieven in 
2018 wordt u uiterlijk 1 september 2017 geïnfor-
meerd. 

Omzetplafond
De Friesland Zorgverzekeraar gaat een omzetpla-
fond afspreken voor verzekerden van De Friesland 
Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis. Over de totstand-
koming van  het omzetplafond wordt u uiterlijk 
1 september 2017 geïnformeerd. 

Substitutievrijheid
Binnen de afgesproken zorgproducten bestaat sub-
stitutievrijheid tussen prestaties, wanneer dit past 
binnen het totale afgesproken maximum omzetpla-
fond en de gestelde kwaliteitseisen.

Declaratie
Over de wijze van declareren van ELV wordt u ook 
uiterlijk 1 september 2017 geïnformeerd.

Aanleveren gegevens voor de landelijke 
informatie-uitvragen 
Er worden landelijke afspraken gemaakt met be-
trekking tot de uitvraag van diverse gegevens over de 
ELV. De Friesland zal deze afspraken volgen. Als er 
meer bekend is over de definitieve vorm, dan worden 
de zorgaanbieders hierover geïnformeerd. 

Hoe komt u in aanmerking voor een ELV 
overeenkomst 2018?
Voorwaarden contractering 2018
• Overeenkomst ELV in 2017 met De Friesland;
• Voldoen aan de relevantie wet- en regelgeving 
 betreffende ELV;
• Voldoen aan de gestelde eisen in de inkoopspeci-
 ficaties en de overeenkomst;
• Toelating verblijf voor het leveren van de presta-
 tie laag complexe ELV;
• Toelating verblijf en behandeling voor het leveren

van de prestaties Hoog complex en Palliatief 
Terminale Zorg4;

• Voor het leveren van Palliatief Terminale Zorg 
 voldoet de zorgaanbieder aan de aanvullende 
 voorwaarden zie bijlage 1;
• De klant wordt opgenomen in een éénpersoons-

kamer waarbij de ELV-kamers zoveel mogelijk 
geconcentreerd worden binnen de locatie. 

2. Geriatrisch Revalidatiezorg
Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) omvat ‘integrale 
en multidisciplinaire revalidatiezorg zoals specia-
listen ouderengeneeskunde die plegen te bieden in 
verband met kwetsbaarheid, complexe multimorbi-
diteit en afgenomen leer- en trainbaarheid, gericht 
op het dusdanig verminderen van de functionele 
beperkingen van de verzekerde dat terugkeer naar 
de thuissituatie mogelijk is.’

GRZ wordt gegeven op een speciaal hiervoor inge-

richte afdeling en valt onder de eindverantwoorde-
lijkheid van de specialist ouderengeneeskunde (SO) 
en is multidisciplinair van aard. Er wordt gewerkt aan 
de hand van een behandelplan waarin gezamenlij-
ke doelen zijn geformuleerd die regelmatig worden 
geëvalueerd. Inbreng van de patiënt en de familie is 
hierbij vanzelfsprekend. Deze doelen worden bespro-
ken met de patiënt en de familie. 

Triage met betrekking tot GRZ is onderdeel van de 
medisch specialistische zorg, waarbij het triage-
protocol is afgestemd met de ketenpartners in de 
regio. Ook is het vanuit klantperspectief van belang 
dat er (samenwerkings)afspraken zijn gemaakt met 
ziekenhuizen, Revalidatie Friesland en de huisart-
sen. Uitgangspunt voor de triage is het door Verenso 
ontwikkelde triage-instrument voor GRZ. 
Cumulatieve voorwaarden voor de GRZ zijn dat deze 
geriatrische zorg binnen één week moet aansluiten 
op het verblijf in het ziekenhuis en dat de verzekerde 
vóór de ziekenhuisopname niet verbleef op een plek 
met behandeling volgens de Wlz. Bovendien moet de 
GRZ bij aanvang gepaard gaan met verblijf. Hierop 
is één uitzondering. Dit als sprake is van een acuut 
opgetreden aandoening, die, evenzo acuut, leidt tot 
stoornissen in de mobiliteit en/of achtergang in de 
zelfredzaamheid (zonder voorafgaand ziekenhuis-
verblijf). Om te beoordelen of sprake is van een der-
gelijk acuut opgetreden aandoening vindt een geria-
trische assessment plaats (multidomeinbenadering, 
diagnostiek en opstellen behandelplan) door een 
klinisch geriater en/of internist ouderengeneeskun-
de op de eerste hulp of via een spoedconsult op een 
geriatrische polikliniek. Wij vinden het van belang 
dat de (24-uurs) toegankelijkheid van GRZ ook bij de 
hierboven genoemde patiëntengroep is geborgd.

4 De Friesland gaat voor 2018 in gesprek met de zorgaanbieders (die 
hoog-complex en/of PTZ bieden) over die locaties, die van oudsher 
geen locaties zijn waar verblijf met behandeling wordt geboden, 
op welke wijze deze locaties aanpassingen hebben gedaan in hun 
zorgverlening, zodat de geleverde ELV voldoet aan de gestelde eisen 
(bijvoorbeeld 24 uurs aanwezigheid verpleegkundige niveau 4 of 5).
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Daarnaast zijn er ook spijtoptanten, die na ontslag 
uit het ziekenhuis vanuit de thuissituatie bij nader 
inzien toch opgenomen willen worden in een GRZ-
instelling. Deze kunnen enkel op basis van overleg 
tussen de SO en de zorgverzekeraar binnen één 
week na ontslag alsnog op een GRZ-afdeling worden 
opgenomen. We gaan ervan uit dat in deze situaties 
tijdens opname in het ziekenhuis wel is vastgesteld 
dat GRZ een passend vervolg is op de behandeling in 
het ziekenhuis. 

Daarnaast dient ook overleg met de Zorgverzekeraar 
(Zorginhoudelijk medewerkers) plaats te vinden in de 
volgende situaties:
• Een klant die vanuit MSR naar GRZ wordt 
 overgeplaatst of vice versa;
• Een GRZ klant die naar een andere GRZ-
 zorgaanbieder wil worden overgeplaatst.

Vervoer en hulpmiddelen
Vervoer
De minister heeft zorgverzekeraars sinds 2015 op-
geroepen om coulant om te gaan met de kosten van 
vervoer voor GRZ patiënten binnen de regeling Zit-
tend ziekenvervoer. Op dit moment is nog niet helder 
of dit beleid in 2018 wordt gecontinueerd. Wanneer 
dit bekend wordt, informeren wij u hierover. 

Hulpmiddelen
Met betrekking tot hulpmiddelen in de GRZ sluiten 
we aan bij handreiking ‘Hulpmiddelen tijdens en 
na geriatrische revalidatiezorg’ van Zorginstituut 
Nederland. Deze vindt u hier.

Kwaliteit
Minimaal volume
De zorgaanbieder biedt GRZ5 voor: 

CVA: op een speciaal hiervoor ingerichte afdeling 
voor CVA en met een minimaal volume van 60 
CVA-patiënten per locatie op jaarbasis.

Overige diagnosegroepen: op een speciaal hiervoor 
ingerichte afdeling voor de diagnosegroepen (elec-
tieve orthopedie, heupfractuur (trauma), amputa-
tie en overig) en met een minimaal volume van 70 
patiënten voor het totaal van deze diagnosegroepen 
(electieve orthopedie, heupfractuur (trauma), ampu-
tatie en overig) per locatie op jaarbasis.

Kwaliteit uitvoering GRZ
De zorgaanbieder hanteert bij het verlenen van GRZ 
het volgende: 
1.  Zorgstandaard CVA/TIA CBO (2012 de Zorgstan-
 daard CVA/TIA);
2.  Behandelkaders van Verenso (juli 2010);
3.  Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg6.

Aanlevering Evaluatie Zorgaanbod
De afgelopen jaren hebben de gecontracteerde zorg-
aanbieders het volgende aangeleverd met betrekking 
tot het zorgaanbod: 
1.  De zorgaanbieder informeert De Friesland Zorg-

verzekeraar over de triage en de (samen)wer-
kingsafspraken m.b.t. GRZ;

2.  De zorgaanbieder geeft aan op welke wijze, het
aanbod is georganiseerd en hoe deze organi-
satiewijze bijdraagt aan de kwaliteit van het 
zorgaanbod; 

3.  De gehanteerde zorgpaden en behandelprotocollen; 

4.  Het volume per aandoening.
Wij ontvangen van de zorgaanbieder een evaluatie 
van de gemaakte afspraken in 2017 en eventuele 
wijzigingen die daaruit voortgekomen zijn in de 
(samenwerkings)afspraken. 

Triage 
Triage (onderdeel van de medisch specialistische 
behandeling) wordt uitgevoerd aan de hand van het 
Triage-instrument van Verenso (2013). De functio-
nele prognose wordt hierbij vastgesteld door de SO 
of de revalidatiearts. Op basis van deze triage wordt 
de patiënt voor GRZ (SO) of MSR (revalidatiearts) 
geïndiceerd. 

Afbakening GRZ, ELV en MSR 
Bij GRZ en ELV is beide sprake van kortdurend verblijf 
waar 24-uurs toezicht nodig is. GRZ onderscheidt zich 
doordat hier sprake is van revalidatiezorg met een 
behandeldoel gericht op functionele verbetering. Zie 
voor ELV ook het ’Afwegingsinstrument voor opname 
eerstelijns verblijf 2.0’ van Verenso.

Het verschil in MSR en GRZ zit in de leer/trainbaar-
heid en het bestaan van co-/multimorbiditeit. Vanuit 
de triage in het ziekenhuis door revalidatiearts-SO 
en betrokken specialist moet de keuze worden 
gemaakt. 

5 Nadere definiëring doelgroepen:
 CVA    
 Patiënten die na ziekenhuisopname voor een CVA doorverwezen worden voor GRZ .
 Electieve orthopedie    
 Patiënten die planbare operaties ondergaan voor gewrichtsvervanging van de heup,
 knie of schouder en na ziekenhuisopname doorverwezen worden voor GRZ.
 Heupfractuur (trauma)    
 Patiënten die na een val een heupfractuur (of bovenbeenfractuur) hebben opgelopen en na ziekenhuisopname doorverwezen worden voor GRZ.
 Amputatie    
 Patiënten die niet meer in aanmerking komen voor revascularisatie, waardoor een lichaamsdeel chirurgisch is verwijderd en men na 
 ziekenhuisopname doorverwezen wordt naar de GRZ.
 Overig    
 Overige patiënten die na ziekenhuisopname doorverwezen worden voor GRZ.

6 Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft aan dat veel onderdelen bruikbaar zijn voor geriatrische revalidatiezorg.

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/g/geriatrische-revalidatie-zvw/documenten/publicatie/2015/01/26/hulpmiddelen-tijdens-en-na-geriatrische-revalidatiezorg
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Bij GRZ is het doel om de patiënt op een verantwoor-
de wijze terug te laten keren naar de oorspronkelijke 
woonsituatie, eventueel met een ambulant vervolg-
traject aansluitend op de thuiskomst van de patiënt. 
MSR is gericht op participatie, zoals het oppakken 
van gezinstaken, terugkeer naar de werksituatie, 
afhankelijk van de levensfase van de patiënt. 
Als er sprake is van een multidisciplinaire behandel-
doelstelling, en er is noodzaak tot (tijdelijk) 24-uurs 
toezicht of zorg, dan kan de patiënt als deze daar-
voor wordt getrieerd, gebruik maken van GRZ. 

Prestatie-indicatoren
We hechten ook veel waarde aan het inzichtelijk ma-
ken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Verenso 
heeft in samenwerking met o.a. de NPCF prestatie-
indicatoren voor GRZ ontwikkeld. We vragen de zorg-
aanbieders om de volgende marktconforme presta-
tie-indicatoren GRZ, zoals door Verenso ontwikkeld, 
te registreren en per kwartaal aan ons te communi-
ceren in het daarvoor opgestelde format, uitgesplitst 
voor de doelgroepen CVA, orthopedisch en overig:
a.  De gemiddelde behandelduur uitgesplitst naar 
 klinisch en ambulant;
b.  Het percentage van de patiënten dat daadwerke-

lijk binnen zes maanden naar huis ontslagen 
wordt, gecorrigeerd voor tussentijds optredende 
onverwachte nieuwe ziekte, heropname in het 
ziekenhuis en sterfte. 

Voor de doelgroep CVA is ook verplicht: 
c.  gemiddelde Barthelscore bij start en einde 
 behandeling. 

Daarnaast moet de zorgaanbieder de volgende 
prestatie-indicatoren aanleveren, zoals opgenomen 
in het landelijke productiemonitorformat:
d.  Het totaal aantal cliënten indien van toepassing 
 uitgesplitst per locatie;
e.  Het percentage van de patiënten dat een ambu-
 lante vervolgbehandeling krijgt;

f.  Net Promotor Score; 
g.  Waar de cliënt na het GRZ traject naar toe gaat 

(naar huis, heropname ziekenhuis, opname ver-
pleeghuis, overlijden, anders). 

Toetreding tot GRZ
Daarnaast geeft de zorgaanbieder per kwartaal aan 
op welke wijze de patiënt toegang heeft verkregen 
tot de GRZ:
• Na ziekenhuis opname;
• Zonder (direct) voorafgaand ziekenhuisverblijf:
 • Acuut opgetreden aandoening;
 • Spijtoptant.
• Vanuit MSR naar GRZ;
• Overplaatsing vanuit een andere GRZ-zorgaan-

bieder en vice versa (naar een andere GRZ-zorg-
aanbieder).

Multidisciplinair team en multidisciplinair overleg
De GRZ wordt uitgevoerd door een multidisciplinair 
team met een specialist ouderengeneeskunde als 
hoofdbehandelaar. Er moet sprake zijn van een in-
tegraal behandelplan dat voldoet aan de eisen zoals 
opgesteld door het CBO en Verenso.

Het multidisciplinaire team bestaat uit een SO’er, 
verpleegkundigen en verzorgenden en overige dis-
ciplines (zoals fysiotherapie, ergotherapie, diëtist, 
psycholoog, logopedie, etc). Binnen het MDO wordt 
het behandelplan, dat is afgestemd met de patiënt 
en eventueel verwanten, afgestemd en worden 
gezamenlijke doelen geformuleerd, geprioriteerd en 
taken verdeeld. 

GRZ langer dan 6 maanden
GRZ is maximaal 6 maanden durende, multidiscipli-
naire, op herstel en participatie gerichte zorg voor 
de kwetsbare patiënt die na een ziekenhuisopname 
voor revalidatiebehandeling in een instelling met 
behandeling wordt opgenomen7. 

Mocht de behandeling langer dan zes maanden 
duren dan verwachten we tijdig een schriftelijk on-
derbouwde aanvraag van de behandelaar. 

Tijdens een lopend GRZ zorgtraject kan door een 
nieuw incident een nieuwe zorgvraag ontstaan 
waarvoor ook GRZ-behandeling geïndiceerd is. Wan-
neer aan hieronder genoemde voorwaarden wordt 
voldaan is het toegestaan een nieuw zorgtraject en 
–subtraject te openen. De 6 maanden termijn gaat 
hierbij opnieuw lopen. 

Voorwaarden:
• Op het moment van deze nieuwe zorgvraag moet 

de zorgaanbieder (schriftelijk) toestemming vra-
gen bij de zorgverzekeraar voor het openen van 
een nieuw zorgtraject in verband met de nieuwe 
zorgvraag, én

• Het nieuwe zorgtraject wordt voorafgegaan door 
een noodzakelijk ziekenhuisverblijf in verband 
met de nieuwe zorgvraag8. 

Financieel kader GRZ
Tarieven
De basis voor het bekostigingssysteem 2018 zijn de 
door de NZa vastgestelde DBC’s GRZ. Door middel 
van de prestatie- en tariefbeschikking worden door 
de NZa de prestaties en maximumtarieven gedefi-
nieerd die in 2018 ten aanzien van de GRZ mogen 
worden gehanteerd en onderhandelbaar zijn (zie ook 
Beleidsregel ‘Prestaties en tarieven medisch speci-
alistische zorg’). Over de door De Friesland gehan-
teerde tarieven in 2018 wordt u uiterlijk 1 september 
2017 geïnformeerd.

7 Het GRZ-traject start zodra de medisch specialistische zorg is 
afgerond en de verantwoordelijkheid voor de patiënt is overgedra-
gen. Hersteldagen – doorgebracht in het ziekenhuis als ook op de 
GRZ-afdeling van het verpleeghuis – zijn onderdeel van de medisch 
specialistische zorg. 

8 Bron: handleiding registratie GRZ
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Omzetplafond
De Friesland Zorgverzekeraar gaat een omzetpla-
fond afspreken voor verzekerden van De Friesland 
Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis. Over de totstand-
koming van  het omzetplafond wordt u uiterlijk 
1 september 2017 geïnformeerd. 

Substitutievrijheid
Binnen de afgesproken zorgproducten bestaat 
substitutievrijheid tussen DBC’s, wanneer dit past 
binnen het totale afgesproken maximum omzetpla-
fond en de afgesproken (minimum) volumenormen.

Declaratie
Over de wijze van declareren van GRZ wordt u ook 
uiterlijk 1 september 2017 geïnformeerd.

Hoe komt u in aanmerking voor een contract 2018?
Voorwaarden contractering 2018
• Overeenkomst GRZ in 2017 met De Friesland;

• Voldoen aan de relevantie wet- en regelgeving 
 betreffende GRZ;
• Voldoen aan de gestelde eisen in de inkoopspeci-
 ficaties en de overeenkomst;
• Toelating verblijf en behandeling. 

3. Planning Inkoop ELV en GRZ

1 april 
Publicatie inkoopspecificaties ELV en GRZ 2018.

1 september
Zorgaanbieder wordt geïnformeerd over de verschil-
lende deelaspecten zoals benoemd bij het financieel 
kader en over aan te leveren stukken o.a. m.b.t. de 
evaluatie.

1 oktober
Wordt u de overeenkomst ter ondertekening aan-
geboden. Uiterlijk 1 november is de overeenkomst 
afgesloten.

Na afronding van deze fase wordt de zorgaanbieder 
als gecontracteerde zorgaanbieder voor GRZ en/of 
ELV opgenomen in ‘Vind uw zorgverlener’ op onze 
website. 

4. Tot slot
In deze publicatie hebben wij getracht zo zorgvuldig 
mogelijk te zijn over ons beleid en wat wij van de 
zorgaanbieder verwachten. Mochten er desondanks 
vragen zijn, mailt u die dan naar uw contactperso-
nen van De Friesland Zorgverzekeraar. Mochten er 
tussen 1 april en 1 september nog wijzigingen of 
toevoegingen op deze inkoopspecificaties nodig zijn, 
dan zullen wij u daar tussentijds over informeren. 

Het zorginkoopbeleid van De Friesland is op hoofd-
lijnen besproken tijdens het voorjaarsoverleg met de 
verzekerdenraad van De Friesland. De input vanuit 
deze overleggen is waar mogelijk meegenomen in 
het zorginkoopbeleid. 
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1. De zorg wordt geleverd zoals verwoord in 
Palliatieve zorg Richtlijnen voor de praktijk 
(VIKC/IKNL, 2010). 

2.  De zorgaanbieder maakt in het zorgplan naast
de fysieke, psychische en sociale aspecten te-
vens zichtbaar dat de cliënt de gewenste 
geestelijke/spirituele zorg wordt aangeboden en 
dat hij ook de naasten van de cliënt begeleiding 
en nazorg biedt.

3.  De zorgaanbieder draagt 24 uur per dag, 7 dagen 
per week zorg voor de beschikbaarheid van ver-
pleegkundigen met deskundigheidsniveau 4 of 5, 
welke bevoegd en bekwaam zijn om palliatieve zorg 
te kunnen bieden (zoals beschreven in de compe-
tentiebeschrijving voor verpleegkundigen Pallia-
tieve Zorg V&VN) en waarbij een minimaal niveau 
4 verpleegkundige ook de Eerst Verantwoordelijk 
Verpleegkundige is van de cliënt. Tevens is de zorg-
verlener die op dat moment de zorg verleent, aan-
toonbaar geschoold in de psychosociale aspecten, 
pijnbestrijding en verpleegtechnische handelingen. 

4.  De zorgaanbieder beschikt over een aandachts-
functionaris voor palliatieve zorg die direct be-
trokken is bij het primaire proces.

5.  De zorgaanbieder participeert actief binnen 
het Netwerk Palliatieve Zorg en werkt conform de 

Bijlage 1 Aanvullende voorwaarden Palliatieve Zorg

afspraken die binnen het Netwerk zijn gemaakt. 
6.  Binnen het netwerk is een consultatieteam 

beschikbaar met huisartsen en/of SO die ten 
minste gestart zijn met de kaderopleiding pallia-
tieve zorg of de zogenoemde Cardiff opleiding. De 
zorgaanbieder maakt aantoonbaar gebruik van 
deze consultatievoorziening. 

7.  Indien er zorg geleverd wordt in een hospice, 
 dan gaat onze voorkeur uit naar een hospice met: 
  a.  het Perspekt keurmerk palliatieve zorg of 
  b.  het Perspekt PREZO keurmerk hospicezorg of 
  c.  aantoonbare bewijzen van voorbereiding voor  
  het behalen van een keurmerk.
8.  Indien de zorg geleverd wordt in een high care 

hospice, dan gaat onze voorkeur uit naar een 
hospice die is aangesloten bij de Associatie Hos-
picezorg Nederland (AHzN). 

9.  De zorgaanbieder werkt met de Advance Care 
Planning. De zorgaanbieder hanteert, indien 
aanwezig binnen het werkgebied, minimaal de 
aandachtspunten uit de LESA, maar werkt bij 
voorkeur via PaTz. 

10. De vaststelling van de palliatief terminale fase 
gebeurt altijd en aantoonbaar in overleg met de 
(huis)arts. 

11. Zorgaanbieders die Palliatief Terminale Zorg 

(WHO definitie) leveren, dienen een visie en beleid 
te hebben ontwikkeld voor deze zorg en hiernaar 
te handelen. Thema’s die in ieder geval benoemd 
moeten zijn: 

 • kwaliteit van leven; 
 •  symptoommanagement, waarbij ook wordt 

geanticipeerd op klachten en problemen 
die in de nabije toekomst verwacht kunnen 
worden; 

 •  autonomie van de patiënt; 
 • integrale en multidisciplinaire benadering; 
 • zorg voor naasten; 
 •  markering van de terminale fase én 

markering van de palliatief terminale fase, zo-
als beschreven in het Zorgpad Stervensfase 
(IKNL); 

 •  organisatorische voorwaarden, zoals een 
aandachtsfunctionaris, personele inzet en 
scholing m.b.t. Palliatief Terminale Zorg en 
het zorgplan; 

 •  de wijze waarop er vorm gegeven wordt aan 
de evaluatie na de palliatieve zorgfase als 
onderdeel van een goed nazorgtraject.
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Inkoopspecificaties 
Wondzorg

Focus 2018 
Prestatie Regiefunctie complexe wondzorg 
inkopen.
Innovatie op het gebied van complexe wondzorg 
stimuleren.

Foto: van beek images
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Inleiding
De Friesland Zorgverzekeraar gaat in 2018 voor het 
eerst de prestatie Regiefunctie complexe wondzorg 
inkopen. Door deze regiefunctie in te kopen, willen 
we expliciet innovatie op het gebied van complexe 
wondzorg stimuleren. In dit inkoopdocument geeft 
De Friesland aan op welke wijze de zorgaanbieder 
een plan van aanpak kan indienen en waar het plan 
aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
een contract voor de Regiefunctie complexe wond-
zorg. De Regiefunctie complexe wondzorg wordt door 
De Friesland bij één gespecialiseerde zorgaanbieder 
ingekocht, voor de periode van 1 januari 2018 tot en 
met 31 december 2018.

Wat is de Regiefunctie complexe wondzorg?
In de beleidsregel Regiefunctie complexe wondzorg 
staat de volgende prestatie omschreven:
De prestatie Regiefunctie complexe wondzorg is 
een traject waarin de zorgaanbieder de patiënt voor 
één of meerdere complexe wonden begeleidt, advi-
seert en/of behandelt. Per patiënt kan de prestatie 
Regiefunctie complexe wondzorg eenmaal per 12 
maanden in rekening worden gebracht ongeacht de 
inhoud of frequentie van de behandeling. Het traject 

omvat de volgende onderdelen: het opstellen en zo 
nodig tussentijds bijstellen van een behandelplan, 
het bespreken van het behandelplan met de patiënt, 
kennisdeling en -verspreiding voor zorgprofessionals 
en met de patiënt, advies inzake leefstijlverbetering 
aan de patiënt, casemanagement en triage en af-
stemming met de medisch specialist en/of huisarts.
De NZa geeft in de beleidsregel ‘Regiefunctie com-
plexe wondzorg’ aan dat er nog geen consensus 
bestaat over de definitie van complexe wonden. 
Het Zorginstituut Nederland hanteert de volgen-
de definitie: “Een complexe wond is een wond met 
een verstoorde genezingstendens ten gevolge van 
pathofysiologische factoren. Verder kunnen psycho-
sociale verstoringen van invloed zijn, zoals onvol-
doende kennis en/of vaardigheden ten aanzien van 
adequate wondzorg bij professionals, onvoldoende 
inbedding van adequate wondzorg in een zorgin-
stelling.” Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat 
een wond – bij ongecompliceerde genezing – geacht 
wordt binnen enkele weken (2-4 weken) gesloten te 
zijn. Van de zijde van sommige deskundigen is kritiek 
geuit op de definitie ‘complexe wonden’. In het Wond-
platform, waarin de verschillende wondprofessionals 
samenwerken, wordt gezocht naar een definitie die 

de lading beter dekt. Er wordt bij complexe wonden 
ook wel gesproken van chronische of niet helende 
wonden.

Visie van De Friesland op complexe wondzorg
Mensen die te maken hebben met langdurige com-
plexe wonden, worden minder mobiel, dit kan leiden 
tot sociale isolatie en eenzaamheid, een ongewenst 
neveneffect. 
In de visie van De Friesland krijgen patiënten met 
een complexe wond een eenduidige, professione-
le, objectieve en volgens de voor de beroepsgroep 
geldende richtlijnen verantwoorde zorg. Dit met als 
doelstelling een snelle en duurzame genezing (dus 
curatief en preventief). Een direct juist gestelde 
diagnose bevordert herstel en reduceert chronische 
klachten, wat van positieve invloed is op de kwaliteit 
van leven. 
Op dit moment krijgen de patiënten te maken met 
een groot aantal zorgverleners die allen vanuit een 
verschillend perspectief naar de wond kijken. Hierbij 
ontbreekt regievoering met betrekking tot de wond-
zorg. 
De regievoering wordt bewerkstelligd door het aan-
stellen van een regiehouder. De regiehouder bij de 

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

We zetten onder meer in op:

• Prestatie Regiefunctie complexe wondzorg inkopen.
• Innovatie op het gebied van complexe wondzorg stimuleren.

https://www.nza.nl/1048076/1048090/BR_REG_17114__Regiefunctie_complexe_wondzorg.pdf
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complexe wondzorg is een verpleegkundig specialist 
met als aandachtsgebied wondzorg en/of een wond-
consulent. De regiehouder krijgt over alle complexe 
wonden de regie met betrekking tot het opstellen van 
het behandelplan (evidence-based) en de uitvoering. 
Op basis van de gestelde diagnose en het behan-
delplan monitort de verpleegkundig specialist (of de 
wondconsulent) van de regiehouder, de behandeling 
door de uitvoerend zorgaanbieder1. De monitoring 
is zeer belangrijk. Dit brengt in beeld of de wond 
geneest, of maakt duidelijk dat wanneer de complexe 
wond niet geneest er nader onderzoek nodig is. Een 
tijdig goede diagnose en behandeling van onderlig-
gend lijden van de complexe wond moet voorkomen 
dat de wondgenezing onnodig vertraagt. 
In de praktijk kan de regiehouder worden ingescha-
keld door de huisarts, medisch specialist of de wijk-
verpleegkundige. De uitvoering van het behandelplan 
zoals opgesteld door de regiehouder wordt gedaan 
door de wijkverpleegkundige (niveau 4/5)2. De regie-
houder blijft afstemming zoeken met de huisarts en/
of medisch specialist over de uitvoering en voortgang 
van het behandelplan. De huisarts kan eventueel be-
sluiten om n.a.v. de voortgang van de behandeling de 
patiënt door te verwijzen naar de medisch specialist.

Naast de genoemde taken geeft de regiehouder con-
form de beleidsregel uitvoering aan de volgende taken: 
‘kennisdeling en -verspreiding voor zorgprofessionals 
en met de patiënt, advies inzake leefstijlverbetering 
aan de patiënt, casemanagement en triage en afstem-
ming met de medisch specialist en/of huisarts.’

Selectie Regiehouder complexe 
wondzorg 
De Friesland contracteert voor de periode van 1 janu-
ari 2018 tot en met 31 december 2018, één zorgaan-
bieder voor het uitvoeren van de prestatie Regiefunc-
tie complexe wondzorg in de provincie Friesland voor 
zowel De Friesland als Zilveren Kruis3 verzekerden.
De Friesland gaat op basis van onderstaande criteria 
één zorgaanbieder selecteren:
• Voldoen aan de bestuursverklaring (voldoen aan
 wet- en regelgeving en aan de gestelde 
 kwaliteitseisen (zie bijlage 1));
• Plan van Aanpak voor de provincie Friesland;
• Beschrijving van behandelpad (zie bijlage 2);
• Tarief voor de prestatie Regiefunctie complexe 
 wondzorg.

Plan van Aanpak
De zorgaanbieder levert een plan van aanpak aan 
conform het format zoals beschreven in bijlage 3. In 
dit plan van aanpak wordt het volgende beschreven:
• Visie over de toekomstige noodzakelijke 

ontwikkelingen en substitutiemogelijkheden in 
de wondzorgketen met als doel kwalitatief hoog-
waardige wondzorg in de provincie Friesland; 

• Op welke wijze de samenwerking met verwijzers
in de eerste -, en tweede lijn op het gebied van 
complexe wondzorg in Friesland wordt vormge-
geven met door De Friesland gecontracteerde 
zorgaanbieders, waarin afspraken worden ge-
maakt over complexe wondzorg. Het gaat hierbij 
minimaal om de volgende zorgaanbieders: 

 1.  Eerste lijn (Huisartsen, paramedici (zoals
huidtherapeuten, oedeemtherapeuten, 
bandagisten), en thuiszorgaanbieders);

 2.  Tweede lijn (Ziekenhuizen);
 3.  Bestaande regionale initiatieven op 
  wondzorggebied. 
• Op welke wijze er provinciale dekking wordt

gerealiseerd m.b.t. de Regiefunctie complexe 
wondzorg.

Complexe wond 

Regiehouder complexe Wondzorg

Behandelplan

WijkverpleegkundigeHuisarts Medisch specialist (ziekenhuis)

Onderstaand schema geeft visueel weer op welke wijze een traject rondom een complexe wondzorg verloopt. 

3 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht 
 (3311), mede voor haar label: 
 - Pro Life Zorgverzekeringen; - OZF Zorgverzekeringen N.V. statutair
  gevestigd te Utrecht (3314); 
 -  Interpolis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht 
  (3313); 
 -  FBTO Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden 
  (0211); 
 -  Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te  
  Utrecht (3329); 
 mede voor haar volmachten:
 -  Nedasco B.V./ Caresco B.V. (8960); 
 -  IAK Volmacht B.V. (8971);     
 -  Aevitae B.V. (8958);

1  Mocht de regiehouder complexe wondzorg ook gecontracteerd zijn 
als zorgaanbieder in de wijkverpleging in Friesland, dan betekent dit 
niet dat het behandelplan zoals opgesteld door de regiehouder wordt 
uitgevoerd door de eigen organisatie. De uitvoering van het behandel-
plan kan bij alle gecontracteerde zorgaanbieders in het kader van de 
wijkverpleging in Friesland plaatsvinden.

2 Deze wijkverpleegkundige is in dienst van een gecontracteerde 
 zorgaanbieder in het kader van de wijkverpleging in Friesland 
 plaatsvinden.
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Beschrijving behandelpad
De zorgaanbieder levert een beschrijving van het 
behandelpad aan, die de gehele keten van activi-
teiten binnen de integrale wondzorg beschrijft, met 
inachtneming van de relevante regelgeving van de 
NZa: het proces van aanvraag tot aan de evaluatie. In 
deze beschrijving dienen de punten zoals beschre-
ven in bijlage 2 naar voren te komen.

Omzetplafond en Tarief voor de prestatie 
Regiefunctie complexe wondzorg
Omzetplafond
Voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 
december 2018 wordt er een omzetplafond voor de 
regiehouder gesteld van € 200.000,-.
Prestatie Regiefunctie complexe wondzorg
De prestatie voor de Regiefunctie complexe wond-
zorg is een vrije prestatie. De Friesland vraagt de 
zorgaanbieders aan te geven voor welk tarief zij de 
prestatie Regiefunctie complexe wondzorg in 2018 
gaan leveren en hoe dit tarief is opgebouwd. 
Het tarief voor de prestatie Regiefunctie complexe 
wondzorg bedraagt maximaal 650 euro per klant per 
jaar. 
De zorgaanbieder dient dit tarief te benoemen in-
clusief beschrijving van de opbouw van het tarief en 
het aantal patiënten dat de zorgaanbieder in 2018 
verwacht.

Beoordelingskader
De inschrijving van de zorgaanbieder wordt beoor-
deeld aan de hand van de volgende zaken:
• Voldoen aan eisen zoals opgenomen in de 

bestuursverklaring waaronder de kwaliteitseisen 
(zie bijlage 1);

 • Indien de zorgaanbieder op moment van 
inschrijving niet voldoet aan de gestelde 
kwaliteitseisen wordt de offerte niet verder in 
behandeling genomen.

• Plan van Aanpak voor de provincie Friesland;
 • Beschrijving van de gevraagde gegevens;
 • SMART beschrijving van de gevraagde 
  gegevens.
• Beschrijving behandelpad
 • Beschrijving van de gevraagde gegevens.
• Tarief (inclusief gevraagde beschrijving) voor de
 prestatie complexe wondzorg.
 • Beschrijving van de gevraagde gegevens.
Om te komen tot een eindbeoordeling zal zowel het 
Plan van Aanpak en beschrijving behandelpad als 
het tarief (inclusief gevraagde beschrijving) worden 
gewogen. Hiervoor geldt dat het Plan van Aanpak en 
de beschrijving van het behandelpad voor 60% mee-
wegen en het tarief (inclusief gevraagde beschrij-
ving) voor 40% in het eindoordeel. 

Inschrijving en tijdspad
De zorgaanbieders kunnen zich inschrijven om in 
aanmerking te komen voor een overeenkomst door 
vóór maandag 4 september 2017 16.00 uur de 
gevraagde gegevens in te dienen: 
• Bestuursverklaring (waaronder de gestelde 
 kwaliteitseisen (zie bijlage 1));
• Plan van Aanpak voor de provincie Friesland 
 (inclusief tarief voor de prestatie en het te 
 verwachten aantal patiënten);

• Beschrijving van het behandelpad (zie bijlage 2).
Deze stuurt u in via 
zorginkoopwijkverpleging@defriesland.nl. 

Tijdspad contractering en inkoopproces
- Publiceren inkoopspecificaties 1 april 2017;
- Publicatie bestuursverklaring en concept-
 overeenkomst uiterlijk 30 juni 2017;
- Mogelijkheid tot reacties en vragen tot 12 juli 
 2017 9.00 uur via 
 zorginkoopwijkverpleging@defriesland.nl;
- Publicatie van Nota van Inlichtingen uiterlijk 
 21 juli mei 2017;
- Inschrijven uiterlijk maandag 4 september 2017 
 om 16.00 uur;
- Aan zorgaanbieder afwijzing of gunning 
 inclusief omzetplafond bekend maken uiterlijk 
 2 oktober 2017;
- Ingang overeenkomst 1 januari 2018, tenzij er 
 een kort geding aanhangig is gemaakt tegen een 
 beslissing door één van de zorgaanbieders die
 heeft geoffreerd.

De zorgaanbieder dient op moment van inschrijving 
te voldoen aan de volgende kwaliteitseisen. 
De Friesland kan de zorgaanbieder vragen aan te 
tonen dat deze voldoet aan de hierna gestelde 
kwaliteitseisen.

http://zorginkoopwijkverpleging@defriesland.nl
http://zorginkoopwijkverpleging@defriesland.nl
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Professionele kwaliteit 
• De zorgaanbieder is ISO 9001, HKZ, NIAZ, JCI of 
 ZKN gecertificeerd;
• Indien de zorgaanbieder een andere certificering 

bezit, dient de zorgaanbieder een door het certi-
ficeerbureau afgegeven verklaring te overleggen 
waaruit gelijkwaardigheid blijkt; 

• De beroepsbeoefenaar(s) van de zorgaanbieder 
 die regie en expertise uitvoeren zijn opgeleid als: 
 • Verpleegkundig Specialist5 en/of 
 • Wondconsulent4

De competenties staan beschreven in het beroeps-
profiel Verpleegkundig Specialist en het competen-
tieschema Wondconsulent van de V&VN. 
De Verpleegkundig Specialist en/of Wondzorgcon-
sulent worden continu bij- en nageschoold op het 
gebied van de wondzorg. 

Richtlijnen en protocollen
•  Er wordt gewerkt volgens de door de beroeps-
 groep opgestelde richtlijnen; 
• Er wordt gewerkt volgens de Richtlijnen V&VN 
 (waaronder ‘Indicatorenset WondExpertiseCentra
  Nederland’);
• Er wordt gewerkt volgens de Kwaliteitsstandaard
  complexe wondzorg5;
• De IGZ Kwaliteitsindicatoren worden gehanteerd 
  (waaronder organisatiestructuur).

Registratiesysteem
• De zorgaanbieder heeft een registratiesysteem 

waarin de ontwikkelingen van de wond van elke 
verzekerde worden geregistreerd met als doel: 
uitkomstregistratie. 

• De zorgaanbieder levert op verzoek van 
De Friesland managementinformatie aan waarin 
de uitkomstregistratie is verwerkt; deze rappor-

tage is op geaggregeerd niveau, zodat individuele 
gegevens van verzekerden niet herleidbaar zijn. 
Het definitieve format voor de aanlevering van de 
gegevens wordt in overleg met de zorgaanbieders 
opgesteld. De frequentie van aanlevering is in 
beginsel per halfjaar. 

• De zorgaanbieder levert op verzoek van 
De Friesland de gegevens op verzekerdenniveau 
aan een Trusted Third Party (TTP) ten behoeve 
van de gedetailleerde gegevensanalyse voor de 
uitkomstbekostiging. Deze uitvraag geschiedt op 
ad hoc basis en is maximaal twee maal per jaar. 

In het registratiesysteem staan in ieder geval de 
volgende gegevens: 
• Gegevens verzekerde; 
• Verwijzing (datum, indicatie (ook onderliggend 
 lijden) en verwijzer); 
•  Intake door Verpleegkundig Specialist en/of 
 Wondconsulent;
• Diagnose: type wond6 en complexiteit van de
 wond (minimaal conform WCS classificatiemodel); 
• Datum diagnose;
• Is er sprake van een recidive;
• Datum opstellen zorgplan:
 • met wie is zorgplan afgestemd in eerste en 
  tweede lijn; 
 • aard, inhoud en omvang van de zorg;
 • uitvoerder van het zorgplan; 
 • te gebruiken wondverbandmiddelen;
 • indien nodig zorgdragen voor adequaat AD
  materiaal; 
 • preventie maatregelen genomen om recidief
  te voorkomen;
 • invloed leefstijl meegenomen op wondgenezing.
• Einddatum wondbehandeling (genezing).
• Het % wonden dat na 26 weken na het inzetten

  van de regiehouder nog niet genezen is;
• De mate van recidive (nieuwe en oude) in %
 patiënten die binnen 8 maanden na genezing één 
 of meer nieuwe complexe wonden krijgen;
• gemiddelde wondgenezingduur in weken per 

wond vanaf het inzetten van de regiehouder, te 
differentiëren naar type en ernst van de wond 
volgens daarvoor geldende medische richtlijnen.

Bereikbaarheid & toegankelijkheid 
De zorgaanbieder zorgt voor: 
1.  Minimaal dagelijks bereikbaarheid op werkdagen; 
2.  Een triage intake binnen twee werkdagen door 
 een wondconsulent of verpleegkundig specialist. 

Bijlage 1 Kwaliteitseisen Wondzorg

4 Verpleegkundige in het bezit van het diploma Master Advanced 
  Nursing Practice. 

5 Verpleegkundige in het bezit van het certificaat post HBO opleiding
Wondconsulent aan het Erasmus MC, Rotterdam of Verpleegkundige 
in het bezit van het certificaat post HBO opleiding Wondverpleegkun-
dige aan het Erasmus MC, Rotterdam of het St Radboud ziekenhuis, 
Nijmegen.
Via het wondplatform is een kwaliteitsstandaard in ontwikkeling. Zodra 
deze gereed is wordt deze standaard onderdeel van de overeenkomst. 

6 De type complexe wonden hebben we als volgt ingedeeld ; 
 • ulcus cruris veneus    
 • ulcus cruris arterieel   
 • diabetische voet     
 • brandwond    
 • decubitus     
 • oncologische wonden (als gevolg van de behandeling van een tumor) 
 • oncologische ulcera ( als gevolg van een tumor)  
 • chirurgische wonden  
 Bovenstaande indeling van wondtypen dient gehanteerd te worden. 

Hiermee brengen we in het werkveld een duidelijke diagnose differen-
tiatie. Dit biedt ons de mogelijkheid om te monitoren welke zorgkosten 
ieder type wond met zich meebrengt en wat de gemiddelde duur van 
een bepaald type wond is. (Uit bovenstaande wonden blijkt dat de 
mensen die deze wonden hebben ook onder andere focus groepen 
van De Friesland vallen o.a. Vaatlijden, Diabetes Mellitus, Kwetsbare 
Ouderen). 
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De zorgaanbieder levert een beschrijving van het 
behandelpad aan, die de gehele keten van activi-
teiten binnen de integrale wondzorg beschrijft, met 
inachtneming van de relevante regelgeving van de 
NZa: het proces van aanvraag tot aan de evaluatie. 
Onderstaande punten dienen hier in naar voren te 
komen:

Proces van aanvraag 
• De zorgaanbieder neemt de aanvraag 
 inbehandeling indien er een voorschrift is van 
 een huisarts, medisch specialist of 
 wijkverpleegkundige. 
• Het voorschrift maakt onlosmakelijk onderdeel 
 uit van de aanvraag en bevat onder andere: 
 • Gegevens verzekerde
 • Verwijzer 
 • Verwijsdatum 
 • Medische diagnose 
 • Type wond + datum ontstaan wond
• De zorgaanbieder neemt binnen 24 uur 
 contact op met de verzekerde voor het maken 
 van een afspraak. 
• De zorgaanbieder voert binnen 48 uur een 
 anamnese uit bij verzekerde.
• De zorgaanbieder stelt na de anamnese het 
 zorgplan op en bespreekt het zorgplan met 
 verzekerde en, indien van toepassing, met de 
 wijkverpleging en verwijzer.

• De zorgaanbieder houdt regie op de wond-
 behandeling, stelt daar waar nodig het zorgplan
 bij en stemt het (aangepaste) zorgplan af met de
  wijkverpleging en verwijzer. 
• De zorgaanbieder zorgt voor adequate afstem-

ming tussen de multidisciplinaire samenwer-
kingspartners inzake het zorgplan van de verze-
kerde.

• Indien de complexe wond genezen is, sluit de 
zorgaanbieder het zorgplan, registreert de afslui-
ting van de zorg, evalueert de inzet van regie en 
expertise met de verzekerde en rapporteert de 
uitkomst (en mogelijke nabehandeling) naar de 
verwijzer. 

Uitvoering 
De regie en expertise wordt uitgevoerd door een ver-
pleegkundig specialist en/of wondconsulent. 

Evaluatie 
• Door de zorgaanbieder is zeker gesteld dat 

tijdens de behandeling wordt gemeten op voort-
gang en resultaat. In geval van bijstellingen ten 
opzichte van het eerste zorgplan wordt dit op een 
eenduidige wijze vastgelegd en gecommuniceerd 
aan de verzekerde. 

• De zorgaanbieder stelt zoveel mogelijk zeker dat 
bij beëindiging van de behandeling de klant 
akkoord is met het eindresultaat. 

Bijlage 2: Beschrijving van behandelpad Wondzorg
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Eisen plan van aanpak
Aan het plan van aanpak worden de hierna te noemen 
eisen gesteld. Als het plan van aanpak niet aan deze 
eisen voldoet, dan wordt het ongeldig verklaard.

Bij het opstellen van het plan van aanpak moet 
onderstaande in acht worden genomen:
• het plan van aanpak bestaat uit één samenhan-
 gend document;
• het plan van aanpak mag inclusief afbeeldingen 
 uit maximaal 4 pagina’s bestaan;
• grootte lettertype minimaal 10 punts;
• regelafstand minimaal enkel;
• bladspiegel met marges van minimaal 2 centimeter
 boven, onder, links en rechts;
• er mogen geen bijlagen worden bijgevoegd, 
 behalve een begroting indien gevraagd;
• alle digitale documenten aanleveren als pdf-
 bestand.

Het plan van aanpak dient SMART geformuleerd te 
zijn. De Friesland verstaat onder SMART:
• Specifiek: de mate waarin de zorgaanbieder de

in het desbetreffende deel van het plan van 
aanpak door hem aangeboden oplossing eendui-
dig heeft omschreven en heeft toegespitst op de 
eigenheid van de opgave;

• Meetbaar: de mate waarin de zorgaanbieder 
aangeeft hoe hij zal verifiëren c.q. valideren dat 
met de in het desbetreffende deel van het plan 
van aanpak door hem aangeboden oplossing het 
beoogde doel zal worden bereikt;

• Acceptabel: de mate waarin de zorgaanbieder 
kan aantonen dat de in het desbetreffende deel 
van het plan van aanpak door hem aangeboden 
oplossing aanvaardbaar is binnen de daaraan te 
stellen en gestelde eisen;

• Realistisch: de mate waarin de zorgaanbieder 
kan aantonen dat de in het desbetreffende deel 

van het plan van aanpak door hem aangeboden 
oplossing haalbaar en robuust is;

• Tijdsgebonden: de mate waarin de zorgaanbieder
kan aangeven dat de in het desbetreffende deel 
van het plan van aanpak door hem aangeboden 
oplossing binnen de daarvoor benodigde tijd zal 
kunnen worden gerealiseerd.

Bijlage 3: Format plan van aanpak
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Inkoopspecificaties 
Paramedische zorg

Focus 2018 
Inkopen op kwaliteit en uitkomsten van zorg.  
Sturen op kostenbeheersing door het bevorderen 
van kwaliteit, innovatie, substitutie en preventie. 

Foto: Martin Rijpstra
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De Friesland legt de focus op het stimuleren van 
het door-ontwikkelen van kwaliteit met specifieke 
aandacht voor fysiotherapie en logopedie. Voor de 
overige zorgsoorten gaat De Friesland uit van het 
bestendigen van het huidige zorginkoopbeleid. 

Algemeen
Transparantie voor de klant: keuze ondersteunende 
informatie op het gebied van specialisaties, zorgpro-
gramma’s en extra diensten voor de klant. Dit houdt 
in elk geval het volgende in:
•  De zorgaanbieder verstrekt aan verzekerden de

informatie over de inhoud en omvang van de ver-
zekerde prestaties ingevolge de verzekering(en) 
die de verzekerde redelijkerwijs nodig heeft; 

•  De zorgaanbieder verstrekt informatie over de
beschikbare (landelijke) prestatie-indicatoren 
over klantgerichtheid, effectiviteit en toeganke-
lijkheid van zorg. 

Substitutie
Nieuw in 2018: Toekomstbestendige zorg: in 2018 
richt De Friesland zich op de verschuiving van zorg 

van de tweede lijn naar de eerste lijn. De zorg die 
vanuit de tweede lijn wordt overgeheveld naar de 
eerste lijn wordt uitgevoerd door daartoe gekwalifi-
ceerde zorgaanbieders en zo mogelijk in de omge-
ving van de verzekerde.
Nieuw in 2018: Fysio- en oefentherapeutische zorg 
bij Claudicatio Intermittens wordt enkel ingekocht bij 
praktijken waar fysio-/oefentherapeuten werkzaam 
zijn, die zijn aangesloten bij Claudicationet.

Kwaliteit
•  Doelmatige, kwalitatief goede en betaalbare 
  paramedische zorg door o.a.: 
 •  Nieuw in 2018: Inzicht in praktijkvariatie 

mede door het beschikbaar stellen van 
spiegelinformatie over behandelgegevens en 
waar van toepassing het terugdringen van 
onverklaarbare praktijkvariatie. De Friesland 
heeft de intentie om de landelijk ontwikkelde 
methodiek (in de vorm van een gevalideerde 
behandelindex) daarbij toe te passen;

 •  Nieuw in 2018: De Friesland gaat inzetten 
op inkoop op waarde. Op dit moment bestaat 

de beschikbare kwaliteitsinformatie voor 
fysiotherapie vooral uit proces- en struc-
tuurindicatoren en niet zozeer uit uitkomstin-
dicatoren. Om de transitie van structuurindi-
catoren naar uitkomstindicatoren mogelijk te 
maken heeft IQ Healthcare in opdracht van CZ 
groep een traject opgezet om twee minimale 
datasets te ontwikkelen voor de behandeling 
van lage rugklachten en voor de behandeling 
van COPD. Bij dit traject zijn fysiotherapeuten, 
brancheverenigingen, experts, patiënten en 
patiëntenverenigingen betrokken om geza-
menlijk deze minimale datasets te realiseren. 
Deze sets worden naar verwachting in het 
tweede kwartaal van 2017 vastgesteld en 
gepubliceerd. De Friesland heeft samen met 
CZ groep een begeleidende rol vervuld. De 
inhoud van de datasets is onafhankelijk door 
de betrokken partijen bepaald, waardoor er 
voldoende draagvlak ontstaan is bij zowel de 
klant als bij de zorgaanbieder. Enkele zorgver-
zekeraars hebben zich reeds gecommitteerd 
aan de minimale datasets. Gezien het markt-

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

We zetten onder meer in op:

• Uniforme behandelindex 
• Minimale Data Set (MDS) als onderdeel van de PROM 
• PREM; meten klantervaringen 
• Substitutie van de paramedische zorg van 2e lijn naar 1e lijn of 0e lijn:
 • Pakketadvies Zorginstituut/kwaliteitsstandaarden 
 • Substitutie Claudicatio (etalagebenen), stepped care, ‘verleiden’ van de klant 
 • Preventie (o.a. inzet Gli, Wandelfit) 
• Doelmatigheid (effectiviteit van de behandeling en efficiency zorgproces)
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aandeel van de verzekeraars, is het draagvlak 
hiermee geborgd.

 •  Nieuw in 2018: De Friesland zet in op passen-
de, kwalitatief goede en efficiënte fysiothera-
peutische zorg. In dat kader heeft De Fries-
land de intentie om in de overeenkomst op 
te nemen dat verbijzonderde fysiotherapie* 
alleen gedeclareerd mag worden, wanneer 
deze geleverd is door een verbijzonderde 
(gespecialiseerde) fysiotherapeut. Alleen voor 
verbijzonderde fysiotherapie kan vervolgens 
een prestatie verbijzonderde fysiotherapie 
gedeclareerd worden; 

 •  Kwaliteit: inzet van audit-/toetstrajecten om
een bepaald niveau van kwaliteit te belonen 
dan wel om te toetsen of aan een bepaalde 
basiskwaliteit wordt voldaan (fysiotherapie, 
oefentherapie en logopedie);

 •  Per 1 januari 2019 maken we voor fysio- en 
oefentherapie geen gebruik meer van audit-
trajecten om een bepaald niveau van kwaliteit 
te belonen;

 •  Klantervaringen: De Friesland vraagt 
zorgaanbieders om – indien mogelijk – 
doorlopend klantervaringen te meten. Voor 
fysiotherapie geldt dat de PREM Fysiothera-
pie hiervoor dient te worden gehanteerd. Voor 
overige paramedici geldt dat zodra een PREM 
hiervoor is vastgesteld, deze dan dient te 
worden gehanteerd;

 •  Een zorgaanbieder beschikt over een 
 praktijklocatie waar de zorg voor de verzeker-
de wordt verleend;

 •  (Inrichtings)eisen voor de praktijk: 
het voldoen aan de (inrichtings)eisen van de 
beroepsgroep en aan de (inrichtings)eisen 
Paramedische zorg van De Friesland
(zie www.defriesland.nl/paramedie); 

 

•  Doelmatige en kwalitatief goede zorg ; 
  Voor behandeling op scholen dienen de zorg-

verleners te handelen conform de richtlijnen van 
de beroepsgroep. Zie echter voor logopedie de 
specifieke bepalingen hieronder.

We stellen de volgende eisen aan zorgaanbieders 
voor registraties van paramedische zorg: 

Fysiotherapie
•  ledere fysiotherapeut staat geregistreerd in het 

Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of in het regis-
ter van het Keurmerk Fysiotherapie en – indien 
het een gespecialiseerde fysiotherapeut betreft 
– in het desbetreffende deel-/aantekeningenre-
gister van het CKR/Keurmerk Fysiotherapie. 

Oefentherapie, logopedie, ergotherapie, huidtherapie, 
diëtetiek en podotherapie
•  Deze paramedici staan geregistreerd in het 

Kwaliteitsregister Paramedici met status 
Kwaliteitsgeregistreerd. 

Medisch pedicure 
•  De Friesland koopt voetzorg in bij de podothe-

rapeut. Deze kan de pedicure als onderaannemer 
inzetten. In dat geval dient onder ‘pedicure’ het 
volgende te worden verstaan:
a.  een medisch pedicure of een pedicure met de 
  aantekening ‘voetverzorging bij diabetici’ (DV),
  die is ingeschreven in het ProCERT Kwaliteits-
  Register voor Pedicures (KRP) of
b.   een paramedisch chiropodist, medisch 
  pedicure of pedicure+ met de aantekening 
  ‘voetverzorging bij diabetici’ (DV), die is 
  ingeschreven in het Register Paramedische
   Voetzorg (RPV) met een code A of B.

Stoppen met Roken 
•  Voor Stoppen met Roken geldt dat de zorgver-

lener geregistreerd staat in het Kwaliteitsregis-
ter Stoppen met Roken. Er moet sprake zijn van 
inschrijving als ‘registrant’, ‘supervisor’ of ‘super-
visant’. De Friesland koopt dit programma voor 
2018 in bij huisartsen en bij een beperkt aantal 
specifieke Stoppen met Roken zorgaanbieders.  

Specifieke kwaliteitseisen en voorwaarden praktij-
ken fysiotherapie en oefentherapie 
Binnen fysiotherapie en oefentherapie kent 
De Friesland gedifferentieerde overeenkomsten. 
Voor 3*Pluspraktijken geldt een aantal aanvullende 
voorwaarden. 
Een aantal voorbeelden zijn:
•  De zorgaanbieder biedt informatie aan via de 

website. Hierin is onder andere opgenomen: de 
bereikbaarheid, het zorgaanbod en informatie 
over de klachtenregeling;

•  De zorgaanbieder voert jaarlijks een 
klantervaringsonderzoek (voor fysiotherapie 
geldt de PREM Fysiotherapie) uit en formuleert 
op basis van de uitkomst verbeteracties en voert 
deze verbeteracties indien van toepassing uit;

•  Er is een multidisciplinaire samenwerking met 
minimaal een (huis)arts en een andere parame-
dicus;

•  Avond- en weekend openstelling van de praktijk; 
•  De zorgaanbieder heeft de 3*Plus-audit dan wel 

het Effectiviteits Traject Fysiotherapie met goed 
gevolg afgerond en beschikt over het certificaat;

•  Klanten kunnen online een afspraak inplannen
  bij de zorgaanbieders.
Uitbreidingen, aanpassingen dan wel aanscherpin-

*  Onder ‘verbijzonderde fysiotherapie’ wordt verstaan: fysiotherapie 
 waarvan in samenspraak met de betreffende specialistenvereniging 
 is bepaald dat deze tot het domein van de betreffende verbijzondering
 behoort.

http://www.defriesland.nl/paramedie
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gen van aanvullende voorwaarden zoals hierboven 
bedoeld, kunnen later nog gepubliceerd worden. 
Specifieke kwaliteitseisen en voorwaarden praktijken 
logopedie
Binnen logopedie kent De Friesland eveneens gedif-
ferentieerde overeenkomsten. Wanneer de zorgaan-
bieder de Kwaliteitstoets van de NVLF met goed/
positief gevolg heeft doorlopen en afgerond, kan hij 
in aanmerking komen voor een hoger tarief, te weten 
het Toets-tarief. Daarnaast heeft De Friesland in het 
kerngebied de mogelijkheid om de Kwaliteitstoets 
van de NVLF ook als verplichte toets in te zetten (be-
heersmodelaudit) om te kunnen toetsen of aan een 
bepaalde basiskwaliteit wordt voldaan.

Verder is zorgverlening op locatie anders dan op de 
woon- of verblijfplaats van de verzekerde (bijv. op 
school) niet toegestaan tenzij voor een individuele 
verzekerde daartoe voorafgaande toestemming 
is verleend door de paramedisch adviseur van de 
zorgverzekeraar. Het gaat hierbij nadrukkelijk om 
uitzonderlijke gevallen. 

Contractinnovatie
Er is een meerjarenovereenkomst gesloten voor podo-
therapie. Gezien de ontwikkelingen binnen de diverse 
zorgsoorten, verwacht De Friesland in de meeste 
gevallen 1-jarige overeenkomsten aan te bieden. 
Contractvorm en proces/tijdspad 
Wat kunt u met betrekking tot de zorginkoop de 
komende periode van ons verwachten?
•  Vanaf medio september 2017 bieden wij de 

overeenkomsten aan. 
De Friesland biedt de overeenkomsten aan via 
het portaal van Vecozo. Voor dit digitale proces 
heeft u een geldig Vecozo-certificaat nodig. 

•  De looptijd van de overeenkomsten die opnieuw 
zullen worden aangeboden, bedraagt één jaar, te 
weten van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019. 

•  Het inkoopproces voor zorgaanbieders loopt 
vanaf 1 september tot uiterlijk 1 november 2017. 
De Friesland hanteert een tekentermijn van 30 
dagen. Overeenkomsten die later (dat wil zeggen 
na de tekentermijn) worden ontvangen, worden 
niet meer in behandeling genomen. Zorgaanbie-

ders die het betreft, komen dan voor 2018 niet 
meer in aanmerking voor een overeenkomst.

•  Het zorginkoopbeleid van De Friesland is mede 
tot stand gekomen na gesprekken met groepen 
zorgaanbieders en is op hoofdlijnen besproken 
tijdens het voorjaarsoverleg met de verzeker-
denraad van De Friesland. De input vanuit deze 
overleggen is waar mogelijk meegenomen in het 
zorginkoopbeleid. 

Nieuwe zorgaanbieders
Nieuwe zorgaanbieders dienen een overeenkomst 
aan te vragen via www.defriesland.nl. Indien de aan-
bieder voldoet aan de gestelde eisen, dan wordt een 
overeenkomst aangeboden. De overeenkomst treedt 
in werking op de eerste dag van de maand waarin de 
aanvraag is goedgekeurd. Een overeenkomst wordt 
niet met terugwerkende kracht gesloten.

http://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/contact/zorgcontract-aanvragen.aspx
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Inkoopspecificaties 
Geboortezorg

Focus 2018 
Op weg naar integrale geboortezorg met integrale 
bekostiging. Een goede uitkomst voor moeder en 
kind staat hierin centraal. Kwaliteit: Zorgstandaard 
Integrale Geboortezorg (ZIG) is de werkwijze 
binnen de geboortezorg in Nederland. 

Foto: Hollandse Hoogte
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De Friesland legt ook in 2018 de focus nadrukkelijk 
op integrale geboortezorg waarbij het uitgangspunt 
“betere uitkomsten voor moeder en kind” centraal 
staat. In Nederland zijn de eerste stappen gezet in 
de verandering van het geboortezorglandschap – 
geboortezorg wordt integraal geleverd en integraal 
bekostigd. Een grote verandering in de organisatie 
en de financiering van geboortezorg.

Beleid integrale geboortezorg (Igbz) 
De Friesland 2017-2018
De Friesland heeft het ‘Beleid Integrale Geboortezorg 
(Igbz) De Friesland 2017-2018 opgesteld. Dit beleid 
beschrijft onze toekomstvisie op het geboorte-
zorglandschap in Friesland. Het is een afgeleide van 
onze toekomstvisie op de Friese gezondheidszorg 
2020. Daarnaast leest u welke inkoopcriteria 
De Friesland hanteert en welke bekostiging De Fries-
land beschikbaar stelt voor verloskundige samenwer-
kingsverbanden en integrale geboortezorgorganisa-
ties op het gebied van integrale geboortezorg. Onze 
inkoopcriteria en bekostigingsmogelijkheden voor de 
Module Integrale Geboortezorg en de Beleidsregel 
Integrale Geboortezorg staan in dit beleid vermeld. 

Hieronder leest u de inkoopspecificaties van de 
afzonderlijke zorgsoorten binnen de geboortezorg.

Beleid monodisciplinaire zorgsoorten 
Algemeen
• De zorgaanbieder neemt actief deel aan het

Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) van 
die regio die voor hem als werkgebied het belang-
rijkste is.

• Bij de VSV’s van de andere regio’s waar hij ook 
actief werkzaam is, laat hij zich vertegenwoordi-
gen en zorgt hij er zodoende voor dat hij geïn-
formeerd wordt over de gemaakte afspraken en 
protocollen aldaar.

• Voor alle VSV-regio’s waarbinnen de zorgaanbie-
der actief werkzaam is, geldt dat de zorgaan-
bieder en de zorgverleners in overeenstemming 
handelen met de daar geldende afspraken en 
protocollen.

Kwaliteit
• Nieuw in 2018: de zorgaanbieder spant zich 

maximaal in om de Zorgstandaard Integrale 

Geboortezorg geïmplementeerd te hebben.
• De zorgaanbieder verleent de zorg via landelijk 

beschikbare zorgpaden die regionaal zijn 
afgestemd.

• De zorgaanbieder biedt inzicht in de kwaliteit van
geboortezorg onder meer door uniforme en 
betrouwbare registratie van de ketenindicatoren 
geboortezorg (waaronder klantervaringen en 
ReproQ) en maakt dit tijdig transparant.

• De zorgaanbieder verbetert de werkprocessen op
basis van de uitkomsten van de ketenindicatoren.

Verloskundige zorg
• Elke verloskundige werkzaam in de praktijk 

staat geregistreerd in het kwaliteitsregister van 
de Koninklijke Nederlandse Organisatie van 
Verloskundigen (KNOV) en handelt conform de 
meeste recente beroepsstandaarden en -
richtlijnen.

• De zorgaanbieder maakt de kwaliteitsindicatoren
tijdig transparant via het daarvoor beschikbare 
landelijke portaal.

We zetten onder meer in op:

• Geboortezorg zo veel mogelijk integraal aanbieden (met afspraken tussen 1e en 2e lijn over o.a. overdracht, samenwerking, communicatie).
• Deze zorg is afgestemd op de behoefte van de klant. Een goede uitkomst voor moeder en kind staat hierin centraal.
• Zorgaanbieders voeren verbeteringen door op basis van uitkomsten ReproQ en kwaliteitsindicatoren.
• Keuzevrijheid klant behouden voor kiezen eigen zorgaanbieder.
• Maatwerk per VSV.

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)
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• De verloskundig actieve huisarts staat als 
zodanig ingeschreven in het CHBB register.

• De zorgaanbieder garandeert dat de zorg
geleverd wordt conform de verloskundige indica-
tielijst (VIL)

Prenatale screening
De zorgaanbieder en de in de praktijk van de zorg-
aanbieder werkzame zorgverleners, die (een onder-
deel van de) prenatale screening uitvoeren, hebben 
een geldige overeenkomst (voor het betreffende 
onderdeel) met een Regionaal Centrum voor Prena-
tale Screening dat in het bezit is van een Wbo-ver-
gunning voor prenatale screening. Daarmee voldoen 
de zorgaanbieder en de in de praktijk werkzame 
zorgverleners, aan de kwaliteitseisen zoals die door 
de Coördinatiecommissie Prenatale Screening zijn 
vastgesteld als bedoeld in de Wbo-vergunningen en 
door de Regionale Centra zijn getoetst. 

Kraamzorg
• De Friesland contracteert kraamzorginstellingen 
 met rechtspersoonlijkheid.
• De zorgaanbieder houdt zich aan de Zorgbrede 
 Governance Code.
• De zorgaanbieder voert in totaal minimaal 100
  kraamverzorgingen per jaar uit.
• De zorgaanbieder beschikt over de voor de
 beroepsgroep geldende certificaten, te weten:

• De zorgaanbieder beschikt over het HKZ-
 certificaat, het BKE-certificaat of het NEN- 
 15224 Certificaat.
• De zorgaanbieder beschikt over het WHO/
 UNICEF certificaat Zorg voor Borstvoeding. 

• De zorgaanbieder maakt de kwaliteitsindicato-
ren tijdig transparant via het daarvoor beschik-
bare landelijke portaal.

• De zorgaanbieder heeft werkafspraken gemaakt
met medisch specialistische zorg, geboortecen-
tra en overige ketenpartners over de juiste zorg 
voor moeder en kind.

• De zorgaanbieder werkt structureel samen met 
de verloskundigen in de regio’s waarbinnen hij 
actief werkzaam is en maakt afspraken over 
vroegtijdige inzet van partusassistentie zodat 
de partus op verantwoorde wijze kan worden 
begeleid.

• De zorgaanbieder garandeert dat de zorg 
geleverd wordt conform de afspraken van het 
Landelijk Indicatie Protocol (LIP). 

Preventie
• Leefstijl: inzet op stoppen met roken en gezonde

 voeding. De zorgaanbieder zet aantoonbaar in 
op preventie en voorlichting voor een gezonde 
levensstijl.

• Nieuw in 2018: kwetsbare zwangere: de zorgaan-
bieder heeft specifieke aandacht voor de 
kwetsbare zwangere en stemt zo nodig af met 
andere partijen binnen de keten (gemeente, JGZ, 
Thuiszorg etc.).

Contractvorm en proces/tijdspad 
Wat kunt u met betrekking tot de zorginkoop de 
komende periode van ons verwachten?
• Het inkoopproces voor zorgaanbieders van de 

afzonderlijke zorgsoorten loopt vanaf 1 septem-
ber tot 1 november 2017. De Friesland hanteert 
een tekentermijn van 30 dagen. Overeenkom-
sten die later d.w.z. na de tekentermijn worden 
ontvangen, worden niet meer in behandeling 
genomen.

• Voor kraamzorg: In alle gevallen geldt dat 
overeenkomsten uitsluitend met ingang van 1 
januari – en niet gedurende het jaar – worden ge-
sloten, behoudens in de situatie dat de zorgplicht 
daarom naar het oordeel van De Friesland vraagt. 

• Nieuw in 2018: De contracten worden onder 
voorbehoud via VECOZO digitaal aangeboden.
De looptijd van de overeenkomsten bedraagt één 
jaar, te weten van 1 januari 2018 tot 1 januari 
2019. 

• Er worden geen overeenkomsten met terug-
 werkende kracht gesloten.
• De Friesland biedt verloskundigen, kraamzorgor-

ganisaties en echobureaus een standaardover-
eenkomst aan. Voor de verloskundige actieve 
huisartsen geldt dat de verloskundige zorg on-
derdeel is van de overeenkomst huisartsenzorg.

Nieuwe zorgaanbieders
Nieuwe zorgaanbieders dienen een overeenkomst 
aan te vragen via www.defriesland.nl. Indien de aan-
bieder voldoet aan de gestelde eisen, dan wordt de 
overeenkomst aangeboden. De overeenkomst treedt 
in werking op de eerste dag van de maand waarin 
de aanvraag is goedgekeurd. Een overeenkomst 
wordt niet met terugwerkende kracht gesloten. Zie 
de afwijkende regeling voor kraamzorgaanbieders 
hierboven.

http://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/contact/zorgcontract-aanvragen.aspx
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Inkoopspecificaties 
Hulpmiddelenzorg

Focus 2018 
Nieuwe afspraken voor CPAP, zuurstof, alarmering, 
Voedingszorg en Uitleen hulpmiddelen voor 
verpleging & verzorging thuis, inrichting en mobiliteit. 

Foto: Menno de Boer
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Algemeen
•  Nieuw in 2018: De zorgaanbieder maakt op 

aangeven van De Friesland gebruik van het Veco-
zo portaal digitaal contracteren. Voor het sluiten 
van de overeenkomst is het belangrijk dat de 
zorgaanbieder de gegevens en die van betreffen-
de praktijk correct in Vektis heeft geregistreerd. 
De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor 
de juiste registratie van de gegevens. Voor meer 
informatie kan contact worden opgenomen met 
Vektis via telefoonnummer: 0900-2422633 of via: 
www.agbcode.nl.

•  De leverancier dient de declaraties alleen 
digitaal, middels de relevante EI-standaard via 
Vecozo, in bij de zorgverzekeraar.

•  De leverancier houdt zich aan de relevante wet-
en regelgeving, waaronder maar niet alleen, de 
Wbp, de wet op de medische hulpmiddelen,
Mededingingswet, Burgerlijk Wetboek.

•  De leverancier heeft een klachtenregeling en 
registreert klachten van verzekerden in een 
klachtenregister.

•  De leverancier voert 2-jaarlijks een klanttevre-

denheid- of klantervaring onderzoek uit.
•  De leverancier is op werkdagen bereikbaar 

tussen 8.30 uur en 17.00 uur en beschikbaar voor 
leveringen en het instrueren van verzekerden en 
beschikt over een 24/7 spoedservice.

•  De leverancier voldoet aan de gestelde eisen met 
betrekking tot certificering (o.a. SEMH, StAr, ISO, 
HKZ,) De eisen zijn per onderdeel uitgewerkt in 
het vigerend reglement hulpmiddelen.

•  De leverancier werkt volgens de landelijk gebrui-
 kelijke protocollen, richtlijnen en standaarden

•  De leverancier bevordert gepast gebruik.
•  De leverancier onderschrijft (de uitgangspunten 

van) de Zorgbrede Governancecode.

In het Reglement Hulpmiddelenzorg vindt u:
•  Of de verzekerde het hulpmiddel in eigendom of 
  in bruikleen krijgt;
•  De kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder 
  moet voldoen;
•  Of er een voorschrift nodig is en zo ja, van wie;

•  Of de verzekerde vooraf onze toestemming nodig 
  heeft (voor eerste aanschaf, herhaling of reparatie);
•  De richtlijn voor maximum aantal/minimale 
  gebruiksduur van het betreffende hulpmiddel;
•  Bijzonderheden zoals maximale vergoedingen of 
  wettelijke eigen bijdragen.

In het Reglement Farmacie vindt u m.b.t. de voeding:
•  In welke gevallen er aanspraak is op Polymere, 

oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten;
•  Welke nadere voorwaarden gelden met 

betrekking tot doelmatigheid.

Contractvorm en proces/tijdspad
Wat kunt u met betrekking tot de zorginkoop van 
ons verwachten?
•  De inkoopronde 2018 loopt van april 2017 tot 

1 november 2017. In alle gevallen geldt dat con-
tracten uitsluitend met ingang van 1 januari -en 
niet gedurende het jaar- worden gesloten, behou-
dens in de situatie dat de zorgplicht daarom naar 

We zetten onder meer in op:

We willen graag dat mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte zo goed mogelijk hun normale leven kunnen leiden en op een voor hun
passende wijze hulpmiddelen kunnen gebruiken. Voor hulpmiddelen zijn veelal tweejarige overeenkomsten gesloten (2017/2018). Voor het bijbehorend 
inkoopbeleid verwijzen wij u naar het inkoopbeleid 2017/2018. Een aantal contracten loopt wel af per 1 januari 2018. Navolgend leest u het inkoopbeleid 
voor Ademhaling, Uitleen hulpmiddelen voor verpleging & verzorging thuis, inrichting en mobiliteit en Voedingszorg. 

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

http://www.agbcode.nl/
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het oordeel van De Friesland vraagt. 
•  De contracten worden digitaal aangeboden via
   Vecozo. 

CPAP
De Friesland sluit met ingang van 2018 nieuwe 
contracten voor de levering van CPAP apparatuur en 
bijbehorende zorgverlening. Het betreft een overeen-
komst voor drie jaar, met een optie tot verlenging met 
twee jaar. Er worden twee leveranciers geselecteerd. 
De CPAP apparatuur is onder het nieuwe contract 
niet langer in eigendom van DFZ. Overname van de 
eigendomsapparaten door de leverancier zal onder-
deel zijn van de overeenkomst.
De leverancier dient tenminste te voldoen aan de 
navolgende kwaliteitseisen:
•  De leverancier werkt conform de vigerende 
  CBO richtlijn;
•  De keuze voor het hulpmiddel wordt vastgesteld 

volgens de vigerende landelijke richtlijn “Diag-
nostiek en behandeling van het obstructieve 
slaapapneu syndroom bij volwassenen”.

Een door De Friesland opgesteld conceptcontract 
zal in een consultatiefase in Q2 2017 aan door De 
Friesland te bepalen zorgaanbieders worden voor-
gelegd. Leveranciers kunnen aan- of opmerkingen 
op de overeenkomst uiterlijk 2 weken na het ontvan-
gen van de concept overeenkomst melden op het 
mailadres hulpmiddelenzorg@defriesland.nl. De 
Friesland zal de reacties naar eigen inzicht verwerken 
in een definitieve overeenkomst. Leveranciers worden 
in staat gesteld op basis van deze overeenkomst een 
offerte uit te brengen. De Friesland selecteert op 
basis van de offertes de twee leveranciers met het 
voor De Friesland meest aantrekkelijke aanbod. Het 
traject van consultatie tot selectie en berichtgeving 
is uiterlijk 1 oktober afgerond. Leveranciers kunnen 
zich voor het offertetraject melden via het mailadres 
hulpmiddelenzorg@defriesland.nl tot uiterlijk 1 juli.

Zuurstof
De Friesland sluit met ingang van 2018 nieuwe con-
tracten voor de levering van zuurstof apparatuur en 
bijbehorende zorgverlening. Het betreft een overeen-
komst voor drie jaar, met een optie tot verlenging met 
twee jaar. Er worden twee leveranciers geselecteerd. 
De leverancier dient tenminste te voldoen aan de 
navolgende kwaliteitseisen:
•  De leverancier werkt volgens de CBO kwaliteits-
  richtlijn Zuurstofbehandeling Thuis.

Een door De Friesland opgesteld conceptcontract zal 
in een consultatiefase in Q2 2017 aan door DFZ te 
bepalen zorgaanbieders worden voorgelegd. Leve-
ranciers kunnen aan- of opmerkingen op de over-
eenkomst uiterlijk 2 weken na het ontvangen van 
de concept overeenkomst melden op het mailadres 
hulpmiddelenzorg@defriesland.nl. De Friesland 
zal de reacties naar eigen inzicht verwerken in een 
definitieve overeenkomst. Leveranciers worden in 
staat gesteld op basis van deze overeenkomst een 
offerte uit te brengen. De Friesland selecteert op 
basis van de offertes de twee leveranciers met het 
voor De Friesland meest aantrekkelijke aanbod. Het 
traject van consultatie tot selectie en berichtgeving 

is uiterlijk 1 oktober afgerond. Leveranciers kunnen 
zich voor het offertetraject melden via het mailadres 
hulpmiddelenzorg@defriesland.nl tot uiterlijk 1 juli.

Sonde- en parenterale voeding en –pompen
De bestaande contracten met medisch speciaalzaken 
voor voeding en voedingspompen worden samenge-
voegd tot één contract. Het contract heeft een looptijd 
van twee jaar, te weten 2018 en 2019. Het contract 
wordt gesloten met leveranciers die zowel sondevoe-
ding en/of parenterale voeding als de voedingspomp 
en het toebehoren kunnen leveren. Er worden met 
medisch speciaalzaken geen afzonderlijke contracten 
voor voeding of pompen meer gesloten.

De leverancier voldoet tenminste aan de navolgende 
kwaliteitseisen:
•  De leverancier is in staat voor alle relevante 
  indicaties dieetpreparaten te leveren;
•  De dieetvoeding wordt geleverd met inachtne-

ming van een termijn van één werkdag, de leve-
rancier informeert de verzekerde over de wijze 
van nabestelling;

•  De leverancier kan, in geval van spoed, binnen 
4 uur op het verblijfadres (in Nederland) van de 

Overige contracten Ademhaling

Aandachtsgebied  Contract

Vernevelaars   Contract bij de huidige leveranciers wordt verlengd als deze voldoen aan  

      het contract.

Slijmuitzuigapparatuur  Contract bij de huidige leveranciers wordt verlengd als deze voldoen aan  

      het contract.

MRA     Contract bij de huidige leveranciers wordt verlengd als deze voldoen   

      aan contract.

Tracheastoma   Contract bij de huidige leveranciers wordt verlengd als deze voldoen aan  

      het contract.

Stemprothese   Contract bij de huidige leveranciers wordt verlengd als deze voldoen aan

      het contract.

http://hulpmiddelenzorg@defriesland.nl
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verzekerde aanwezig zijn;
•  Het hulpmiddel heeft minimaal een CE-markering;
•  Het hulpmiddel voldoet aan alle van toepassing 
  zijnde NEN–normeringen;
•  De leverancier heeft specialistisch (verpleegkun-

dig) personeel in dienst en is permanent bereik-
baar voor vragen van verplegend personeel en 
van verzekerden bij calamiteiten, storingen en 
spoedleveringen;

•  De leverancier heeft een BIG-geregistreerd 
verpleegkundige in dienst; deze draagt de ver-
antwoordelijkheid voor alle verpleegkundige/ver-
pleegtechnische vaardigheden en handelingen 
bij de aflevering van voeding, voedingspompen 
en/of instructies ervan.

Een door De Friesland opgesteld conceptcontract zal 
in een consultatiefase in Q2 2017 aan door DFZ te 
bepalen zorgaanbieders worden voorgelegd. Leve-
ranciers kunnen aan- of opmerkingen op de over-
eenkomst uiterlijk 2 weken na het ontvangen van 
de concept overeenkomst melden op het mailadres 
hulpmiddelenzorg@defriesland.nl.
De Friesland zal de reacties naar eigen inzicht ver-
werken in een definitieve overeenkomst. De Fries-
land sluit overeenkomsten op basis van een voor 
De Friesland interessant onderhandelingsresul-
taat. Leveranciers kunnen zich door het indienen 
van een offerte aanmelden voor het onderhande-
lingstraject. Leveranciers kunnen zich voor het 
offertetraject melden via het mailadres 
hulpmiddelenzorg@defriesland.nl.

Uitleen hulpmiddelen voor verpleging & verzorging 
thuis, inrichting en mobiliteit –algemeen-
De Friesland sluit met ingang van 2018 nieuwe con-
tracten voor de levering van uitleen hulpmiddelen en 
bijbehorende zorgverlening. Het betreft een overeen-
komst voor drie jaar. Er is sprake van open contrac-

tering. Vanaf 2018 zal het onderscheid tussen een 
overeenkomst langdurige uitleen en kortdurende 
bruikleen vervallen en zal er één overeenkomst 
uitleen aangeboden worden. De kinderhulpmiddelen 
worden via een afzonderlijke overeenkomst ingekocht. 

Een door De Friesland opgesteld conceptcontract zal 
in een consultatiefase in Q2 2017 aan door DFZ te 
bepalen zorgaanbieders worden voorgelegd. Leve-
ranciers kunnen aan- of opmerkingen op de over-
eenkomst uiterlijk 2 weken na het ontvangen van 
de concept overeenkomst melden op het mailadres 
hulpmiddelenzorg@defriesland.nl. 
De Friesland zal de reacties naar eigen inzicht 
verwerken in een definitieve overeenkomst. Leveran-
ciers worden gevraagd op basis van deze overeen-
komst indicatief tarieven aan te geven. De Friesland 
bepaalt mede op basis van de reacties de niet- on-
derhandelbare tarieven. Het traject van consultatie 
tot vaststelling van de overeenkomst, incl. tarieven 
is uiterlijk 15 september afgerond. Leveranciers 
kunnen zich voor een overeenkomst melden via het 
mailadres hulpmiddelenzorg@defriesland.nl
tot uiterlijk 1 oktober 2017.

De leverancier dient tenminste te voldoen aan de 
navolgende kwaliteitseisen:
•  De leverancier is in staat alle hulpmiddelen te 

leveren waar een verzekerde recht op kan hebben 
in het kader van verpleging en verzorging thuis, 
inrichting en mobiliteit;

•  De leverancier werkt volgens de procesbeschrij-
 ving hulpmiddelenzorg zoals hier te vinden.
De leverancier is betrokken bij de groen tot en 
met de (licht)blauw gekleurde fase;

•  De leverancier handelt in overeenstemming met 
de wet- en regelgeving en met inachtneming van 
landelijk beschikbare richtlijnen en protocol-
len die van toepassing zijn. Hiertoe behoren in 

ieder geval de van toepassing zijnde richtlijnen 
van de relevante branchevereniging en de van 
toepassing zijnde WIP-richtlijnen van het RIVM, 
ISO 14001, ISO 9001 en voor AD matrassen in het 
bijzonder ISO 13485;

•  Het totale product dient te voldoen aan de 
algemeen binnen Europa en Nederland gebruike-
lijke wettelijke voorwaarden en dient voorzien te 
zijn van de CE-markering; 

•  Het product dient zichtbaar te zijn voorzien van
etikettering met de gegevens volgens de gelden-
de NEN;

•  De leverancier beschikt over het vigerend 
Certificaat, ten tijde van ondertekening NEN-
EN-ISO 9001:2009 en het Nationaal Keurmerk 
Hulpmiddelen;

•  De leverancier leeft de vigerende Gedragscode 
  medische hulpmiddelen na; 
•  De leverancier werkt uitsluitend met gekwalifi-

ceerd personeel. Indicering van hulpmiddelen 
gebeurt door een BIG-geregistreerde verpleeg-
kundige, onder verantwoordelijk van een BIG-ge-
registreerde verpleegkundige niveau 5 of door 
een big-geregistreerde fysio- of ergotherapeut; 

•  De leverancier heeft een klachtenregeling en 
registreert klachten van verzekerden in een 
klachtenregister.

Uitleen hulpmiddelen voor verpleging & verzorging 
thuis, inrichting en mobiliteit - kinderen -
De Friesland sluit met ingang van 2018 nieuwe 
contracten voor de levering van uitleen hulpmidde-
len en bijbehorende zorgverlening voor kinderen. Het 
betreft een overeenkomst voor drie jaar. Er worden 
twee leveranciers geselecteerd. Vanaf 2018 zal het 
onderscheid tussen een overeenkomst langdurige 
uitleen en kortdurende bruikleen vervallen en zal er 
één overeenkomst uitleen aangeboden worden. De 
kinderhulpmiddelen zijn onder het nieuwe contract 

http://www.rivm.nl/who-fic/in/rpt+0606+procesbeschrijving+hulpmiddelenzorg%5B1%5D.pdf 
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niet langer in eigendom van DFZ. Overname van de 
kinderhulpmiddelen in eigendom van De Friesland 
door de leverancier zal onderdeel zijn van de over-
eenkomst.

De leverancier dient, in aanvulling op de gestelde 
eisen onder Uitleen hulpmiddelen voor verpleging 
& verzorging thuis, inrichting en mobiliteit –alge-
meen- tenminste te voldoen aan de navolgende 
kwaliteitseisen:
•  De leverancier heeft kennis van en ervaring met 
  het leveren van kinderhulpmiddelen; 
•  De leverancier is bekwaam in advisering/indice-
  ring van kinderhulpmiddelen.

Een door De Friesland opgesteld conceptcontract 
zal in een consultatiefase in Q2 2017 aan door ons te 
bepalen zorgaanbieders worden voorgelegd. Leve-

ranciers kunnen aan- of opmerkingen op de over-
eenkomst uiterlijk 2 weken na het ontvangen van 
de concept overeenkomst melden op het mailadres 
hulpmiddelenzorg@defriesland.nl. 

De Friesland zal de reacties naar eigen inzicht 
verwerken in een definitieve overeenkomst. Leve-
ranciers worden in staat gesteld op basis van deze 
overeenkomst een offerte uit te brengen. De Friesland 
selecteert op basis van de offertes de twee leveran-
ciers met het voor De Friesland meest aantrekkelijke 
aanbod. Het traject van consultatie tot selectie en 
berichtgeving is uiterlijk 1 oktober afgerond. Leveran-
ciers kunnen zich voor het offertetraject melden via 
het mailadres hulpmiddelenzorg@defriesland.nl 
tot uiterlijk 1 juli.

Alarmeringsapparatuur
De Friesland sluit met ingang van 2018 nieuwe 
contracten voor de levering van alarmeringsappara-
tuur. Het betreft een overeenkomst voor drie jaar. Er 
is sprake van open contractering. De apparatuur is 
onder het nieuwe contract niet langer in eigendom 
van De Friesland. 

De leverancier voldoet tenminste aan de volgende 
kwaliteitseis(en):
•  De leverancier kan voor de verzekerde 7/24 uur
   achterwacht verzorgen;
•  De leverancier beschikt over deskundig 
  personeel op het gebied van indicatiestelling.

Geïnteresseerde leveranciers kunnen hier een 
contract aanvragen.

http://hulpmiddelenzorg@defriesland.nl
https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/contact/zorgcontract-aanvragen.aspx
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Inkoopspecificaties 
Farmaceutische zorg

Focus 2018 
De apotheker als medebehandelaar en de distributie 
van medicatie op een zo doelmatige wijze geregeld. 
Verder ontwikkelen veilig en doelmatig genees-
middelgebruik door meer samenhang met 
behandelketen. 

Foto: Menno de Boer
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•  Nieuw in 2018: De zorgaanbieder maakt op 
aangeven van De Friesland gebruik van het Veco-
zo portaal digitaal contracteren. Voor het sluiten 
van de overeenkomst is het belangrijk dat de 
zorgaanbieder de gegevens en die van betreffen-
de praktijk correct in Vektis heeft geregistreerd. 
De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor 
de juiste registratie van de gegevens. Voor meer 
informatie kan contact worden opgenomen met 
Vektis via telefoonnummer: 0900-2422633 of via: 
www.agbcode.nl;

•  De zorgaanbieder dient de declaraties alleen 
  digitaal in met de relevante EI-standaard via 
  Vecozo bij de zorgverzekeraar;
•  De zorgaanbieder houdt zich aan de relevante 

wet- en regelgeving, waaronder de Wet kwaliteit 
klachten en geschillen zorg, Wet marktordening 
gezondheidszorg, Wet bescherming persoonsge-
gevens, Wet geneeskundige behandelovereen-
komst;

•  De apotheker staat ingeschreven in het register 
van gevestigde apothekers, zoals bedoeld in arti-

kel 61, vijfde lid van de Geneesmiddelenwet;
•  Aan de apotheekhoudend huisarts, is krachtens 

artikel 61 tiende of elfde lid van de Geneesmid-
delenwet, vergunning verleend om geneesmidde-
len te leveren;

•  De zorgaanbieder beschikt (in geval van een 
natuurlijke persoon) over een BIG registratie of 
(in geval van een rechtspersoon) werkt uitslui-
tend met BIG geregistreerde apothekers;

•  De zorgaanbieder beschikt over een HKZ certifi-
cering of ingeval een apotheekhoudend huisarts 
over een DEKRA certificering voor het apotheek-
deel;

•  De zorgaanbieder is voor ieder van zijn 
apotheken aangesloten bij een spoedapotheek, 
of –ingeval van het ontbreken daarvan- een on-
derlinge waarneemregeling;

•  De zorgaanbieder is aangesloten op het landelijk 
  schakelpunt;
•  De zorgaanbieder bevordert gepast gebruik;
•  De (beherend) apotheker voldoet aan het 
  kwaliteitsprofiel van de KNMP;

•  De apotheekhoudend huisarts voldoet aan de
   LHV-norm Farmaceutische zorgverlening door
   apotheekhoudende huisartsen;
•  De zorgaanbieder verleent medewerking aan de

uitvraag kwaliteitsindicatoren van SKIF en heeft 
de verplichting tot deelname aan PREM Farmacie;

•  De zorgaanbieder werkt volgens de Nederlandse 
  Apotheek Norm (NAN);
•  Voor de inkoopspecificaties Modules wordt 
  verwezen naar de tekst onder het kopje “modules”.

Contractvorm en proces/tijdspad
De Friesland hanteert voor de farmaceutische zorg 
een basisovereenkomst en maatwerk contracten. 
Er zijn specifieke contracten voor internetfarmacie 
en (landelijk) spoedeisende farmaceutische zorg. 
De basisovereenkomst heeft een looptijd van 1 jaar. 
Maatwerkovereenkomsten worden in beginsel ge-
sloten voor 2 jaar (2018 en 2019). De overeenkomst 
treedt in werking op de eerste dag van de maand, 
volgend op de maand waarin de overeenkomst 
getekend retour is ontvangen, maar niet eerder dan 

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

We zetten onder meer in op:

• Voorkomen van gezondheidsschade voor de klant en bijbehorende kosten door veilige en veelal preventieve zorg.
• Doelmatigheid, effectiviteit en veilig geneesmiddelengebruik door goede uitkomsten op naleving richtlijnen. 
• Goede lokale samenwerking als basis voor integraliteit en veiligheid.
• 7-24 uur beschikbaarheid Bereiding medicatiecassettes. 
 
Nieuw
We willen de meetbaarheid en de transparantie vergroten door per 2020 ook de klantervaring (PREM) en kwaliteitsindicatoren mee te laten wegen.

http://www.agbcode.nl
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1 januari 2018. Er is geen sprake van terugwerkende 
kracht. De contracten worden digitaal aangeboden 
via Vecozo. In aanvulling op de basisovereenkomst 
en/of maatwerkovereenkomst kunnen modules wor-
den overeengekomen. 
Na 1 juni 2017 vindt u hier de (definitieve) teksten 
voor de (nieuwe) modules Drink- en sondevoeding, 
MFB, Substitutie en FTO4(/DTO) en na 1-8-2017 de 
tekst van de Basisovereenkomst farmaceutische 
zorg 2018.

NB.  Het inkoopbeleid voor zuurstof en voedingszorg 
  medisch speciaalzaken vindt u onder het 
  zorg inkoopbeleid hulpmiddelenzorg.

Basiscontract
Zorgverleners die aan de voorwaarden voldoen, ko-
men in aanmerking voor een basisovereenkomst. In-
dien u gedurende 2018/2019 een contractaanvraag 
doet, wordt door De Friesland een basisovereen-
komst aangeboden. Een beperkte uitzondering hier 
op vindt u onder het kopje maatwerkovereenkomst. 

Maatwerkovereenkomst
In april starten de gesprekken met de ketens en 
hoofdaannemers over de voorzetting van de maat-
werk-overeenkomsten. De gesprekken worden in 
ieder geval gevoerd met partijen met wie De Fries-
land ook in 2017 een maatwerkovereenkomst heeft 

gesloten. Wij streven er naar de gesprekken uiterlijk 
15 september 2017 af te ronden.

Toetreding tot een maatwerkovereenkomst na 
1 januari 2018 is slechts mogelijk indien het: 
a)   uitbreiding met een nieuwe locatie betreft van 
  een bestaande deelnemer of 
b)   sprake is van een startende contractant of 
  nieuwe eigenaar of 
c)   per 1 januari 2019, indien u toetreedt tot een 
  keten/hoofdaannemer (en tot nu toe een basis-
  overeenkomst had).
Het is niet mogelijk tussentijds (zie boven) van 
maatwerkovereenkomst te wisselen.

Modules Farmaceutische Zorg
Er zijn voor 2018/2019 vier modules:
•  Module Drink- en sondevoeding
•  Module Medisch Farmaceutische Beslisregels
•  Module Substitutie
•  Module FTO4 of FTO4/DTO
Module FTO4 of FTO4/DTO: 
De apotheek ontvangt een vergoeding van € 1500,- 
indien uiterlijk 1 december van het lopende jaar het 
door het IVM afgegeven certificaat FTO 4 of FTO 4/
DTO door de zorgverzekeraar is ontvangen. 
Per contractant geldt per FTO of FTO/DTO maximaal 
één maal een vergoeding. Op na 1 december van het 
lopende jaar ontvangen certificaten wordt door 

De Friesland geen uitbetaling meer gedaan.

NB.1.  De module is uitsluitend van toepassing op 
 apotheken. Apotheekhoudend huisartsen  
 ontvangen reeds een vergoeding als huisarts.

NB.2. De Friesland kan toestemming geven voor 
 overlegging van andere dan door het IVM  
 afgegeven certificaten, indien sprake is van een  
 vergelijkbare aard en inhoud van beoordeling. 

NB. 3. De Friesland kan bij een bestendig niveau 
 akkoord gaan met een certificaat dat maxi 
 maal één jaar geleden is afgegeven.

Module Substitutie:
1.   In elk geval realiseert de zorgaanbieder jaarlijks 

een substitutiepercentage van een nog nader te 
bepalen %. NB. het definitieve percentage wordt na 
1 juni 2017 gepubliceerd op www.defriesland.nl 

2.   De Friesland stelt de zorgaanbieder, die bij de 
tussen- en/of de eindmeting niet aan de norm 
blijkt te voldoen, hiervan op de hoogte en stelt de 
zorgaanbieder in de gelegenheid de uitkomst toe 
te lichten.

3.   Als de zorgaanbieder over het kalenderjaar een 
substitutiepercentage van minder dan (een na-
der te bepalen) % realiseert, wordt met terugwer-
kende kracht een bedrag van € 500,- per 0,5% 
in mindering gebracht, met een maximum van 
€ 3000,- en een maximum van € 0,10 per recep-
tregel. Verrekening vindt in voorkomend geval 
plaats op de declaratie van januari, ingediend in 
februari, van het opvolgende jaar. 
De Friesland kan op grond van bijzondere om-
standigheden die niet aan de zorgaanbieder(s) 
zijn toe te rekenen, besluiten niet tot het in min-
dering brengen van genoemde bedragen over te 
gaan of tot een lager niveau.

4.  Indien de zorgaanbieder in een kalenderjaar 
een substitutiepercentage realiseert dat boven 
het gemiddelde van zijn eigen beroepsgroep 

Module basisovk maatwerkovk apo ahha <30.000 regels*

Drink- en sondevoeding ja ja ja ja ja

MFB ja ja ja ja ja

Substitutie ja ja ja ja nee

FTO4/FTO4 DTO ja ja ja nee nee

* De apotheek heeft over het voorgaande jaar tenminste 30.000 (apotheekhoudend huisarts 3500) receptregels (prestatie 1) 
bij De Friesland gedeclareerd (of meer dan 50% van de regels van de betreffende apotheek over die periode is gedeclareerd 
voor verzekerden van De Friesland. De apotheek dient hierover een verklaring af te leggen.)

https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceutische-zorg/zorginkoopbeleid.aspx
https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceutische-zorg/zorginkoopbeleid.aspx
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(apotheken of apotheekhoudend huisartsen) ligt, 
ontvangt de zorgaanbieder een bonus van € 500,- 
per 0,5% boven dit gemiddelde, met een maxi-
mum van € 5000,- en een maximum van € 0,10 
per receptregel. Uitkering vindt in voorkomend 
geval plaats in februari van het opvolgende jaar.

5.   Het substitutiepercentage (de basisnorm) wordt
als volgt berekend: 
Substitutiepercentage = Totaal aantal generie-
ken/Totaal aantal afleveringen x 100%.
Berekening vindt plaats op AGB code. Ook de 
uitbetaling vindt plaats per AGB code.

Overeenkomst spoedeisende farmaceutische zorg
•  De contracten voor de spoedeisende farmaceu-

tische zorg worden landelijk overeengekomen 
op basis van representatie. In Friesland worden 
de onderhandelingen gevoerd door De Friesland 
Zorgverzekeraar en is Menzis de 2e partij namens 
de overige verzekeraars.

•  De onderhandelingen voor 2018 zullen naar 
verwachting plaatsvinden in het eerste kwartaal 

van 2018.



51

Inkoopspecificaties Medisch 
Specialistische zorg (MSZ)

Focus 2018 
We streven naar kostenbeheersing en concentratie 
van zorg uit kwaliteitsoogpunt. Realisatie van  
reallocatie borstkanker (mamma), oogzorg en 
Mohs, en verdere inzet op substitutie én kwaliteit. 

Foto: van beek images



52

Ziekenhuizen
In het kader van gepast gebruik worden voor de Me-
disch Specialistische Zorg op een achttal onderdelen 
voorwaarden/eisen gesteld:

1.   Minimumnormen: Zorg alleen inkopen indien 
voldaan wordt aan de (landelijke) minimumnor-
men. Voor blaascarcinomen zullen in de regio nog 
afspraken gemaakt moeten worden over concen-
tratie van operatieve ingrepen (bij Antonius of 
MCL). 

2.   Vastlegging van het landelijk concentratiebeleid 
voor hoogcomplexe zorg, De website www.mini-
mumkwaliteitsnormen.nl/normen.nl biedt over-
zicht van welke ziekenhuizen welke complexe 
behandelingen uitvoeren. In ZN-verband hebben 

zorgverzekeraars afgesproken dat wij complexe 
zorg uitsluitend inkopen bij de ziekenhuizen die 
op deze lijst staan.

3.   Inkopen van zorg conform de vastlegging van
  standpunten van het Zorginstituut voor de MSZ
4.   Kwaliteitsdashboard (PDCA cyclus), VMS thema’s 

en patiënttevredenheid komen aan bod in kwali-
teitscyclus.

5.   Wacht- en toegangstijden: Periodiek wordt de 
toegankelijkheid van zorg besproken aan de hand 
van de wacht- en toegangstijden. Waar nodig 
worden afspraken gemaakt om voor onze verze-
kerden de Treeknormen te kunnen waarborgen.

6.   Zorginkoopspecificaties(gezamenlijk met ZK) 
met onder andere de “Algemene kwaliteitsvoor-
waarden”: Zorg alleen inkopen indien voldaan 

wordt aan de Algemene Kwaliteitsvoorwaarden 
(zie onder voor meer uitleg).
De inkoopspecificaties, met inkoopdoelstellingen 
en algemene kwaliteitsvoorwaarden worden jaar-
lijks door De Friesland uitgevraagd bij de Friese 
ziekenhuizen. Dit geldt ook weer voor inkoopjaar 
2018. Dit zijn zogenoemde ‘drempelvoorwaarden’. 
Zorg wordt alleen ingekocht als voldaan wordt 
aan de Algemene Kwaliteitsvoorwaarden. Indien 
niet voldaan wordt aan inkoopdoelstellingen 
wordt aan ziekenhuizen gevraagd om een nadere 
toelichting te geven en waar nodig een verbe-
terplan op te stellen. In de kwaliteitsgesprekken 
worden deze inkoopspecificaties besproken, ook 
wordt hierover via e-mail met de zorgverleners 
gecommuniceerd.

We zetten onder meer in op:

• Minimumnormen: Zorg alleen inkopen als voldaan wordt aan de (landelijke) minimumnormen. Voor blaascarcinomen worden in de regio nog 
 afspraken gemaakt over concentratie van operatieve ingrepen (bij Antonius of MCL). 
• Zorginkoopspecificaties: Zorg alleen inkopen als voldaan wordt aan de zorginkoopspecificaties (Zilveren Kruis). Aanvullend hierop zijn door MSZ,   
 naar aanleiding van kwaliteitsgesprekken, inkoopvoorwaarden geformuleerd voor heup- en knieprotheseoperaties voor 2018.
• Opstellen van inkoopdoelstellingen voor het algemene kwaliteitsbeleid, heup- en knieprothesechirurgie, galblaas verwijdering, liesbreuk operaties, 
 psoriasis en meniscus en voorste kruisbandoperaties. Deze zijn of worden vastgesteld op basis van analyses en best practices voorkomende uit de
  kwaliteitsgesprekken.
• Kwaliteitsdashboard (PDCA cyclus), VMS thema’s en patiënttevredenheid komen aan bod in kwaliteitscyclus.
• Wacht- en toegangstijden: Periodiek bespreken van de toegankelijkheid van zorg aan de hand van de wacht- en toegangstijden. Waar nodig maken
 we afspraken om voor onze verzekerden de Treeknormen te kunnen waarborgen.
• E-health, onder andere in de vorm van telemonitoring. 
• Alle oogheelkundige operaties op een locatie waardoor kwaliteit, doelmatigheid en beschikbaarheid (oplossing bezettingsproblematiek oogartsen) 
 worden bevorderd.
• In 2018 wordt in Friesland een mammachirurgisch centrum operationeel. Alle mammaoperaties vinden dan plaats op 1 locatie waardoor kwaliteit, 
 doelmatigheid en beschikbaarheid (korte wachttijden) worden bevorderd.
• Per 2018 is de Mohs-techniek beschikbaar in Friesland, waarbij we streven naar een locatie.

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

https://www.minimumkwaliteitsnormen.nl/Normen.htm
https://www.minimumkwaliteitsnormen.nl/Normen.htm
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7.   De Friesland heeft eigen inkoopdoelstellingen en 
  inkoopvoorwaarden op het gebied van heup- en

knieprothesechirurgie, galblaas verwijdering, 
liesbreuk operaties, psoriasis en meniscus en 
voorste kruisbandoperaties. Deze zijn of worden 
vastgesteld op basis van analyses en best practi-
ces welke in de kwaliteitscyclus worden gevormd 
door het algemene beeld wat door de kwaliteits-
gesprekken en de landelijke benchmark van indi-
catoren ontstaat, waar nodig aangevuld met on-
derzoeksresultaten. De inkoopdoelstellingen voor 
2018 betreffen galblaas verwijdering, liesbreuk 
operaties, psoriasis en meniscus en voorste 
kruisbandoperaties. Afhankelijk van de ontwik-
kelingen op het gebied van de inkoopdoelstellin-
gen gaan deze doelstellingen over het algemeen 
het volgende inkoopjaar over in inkoopvoorwaar-
den. Voor 2018 zijn inkoopvoorwaarden opgesteld 
voor heup- en knieprothese chirurgie. 

Inkoopdoelstellingen Galblaas:
Volume galblaasverwijdering  >150/jr 

Percentage patiënten dat binnen 
30 dagen na de galblaasverwijdering 
heropgenomen is geweest vanwege een 
complicatie, zoals bloeding, infectie en 
galwegletsel gerelateerd aan de 
galblaasverwijdering  <3,0%

Inkoopdoelstellingen Liesbreuk:
Aantal liesbreuk operaties >150/jr

Laparoscopische ingrepen worden 
alleen uitgevoerd door hierin ervaren 
chirurgen/ziekenhuizen  >100jr

Lokale verdoving alleen op strikte indicatie 
of uitdrukkelijke wens van de patiënt  Ja

In 2017 wordt het aantal recidieven 
geregistreerd  Ja

In 2017 wordt het aantal patiënten 
met postoperatieve pijnklachten 
geregistreerd  Ja

De TREPP methode wordt alleen in 
trail verband uitgevoerd               Ja

Inkoopvoorwaarden Heup en knie:
Doelstellingen/voorwaarden gesteld door DFZ:
Volume uitgevoerde heupvervanging  > 100/per jaar
Volume uitgevoerde knievervanging   > 100/per jaar

% diepe wondinfecties knieprothese 
binnen 30 dagen   < 1,0 %

% diepe wondinfecties heuprothese 
binnen 30 dagen   < 1,0 %

Deelname aan registratie in LROI  100%

Maximale standaard opnametermijn  2 dagen

Bij een verwachte opnametermijn > 3 dagen zonder 
medische noodzaak en in verband met langer duren-
de revalidatie of in geval van sociale opvang, wordt 
vooraf een overname afspraak gemaakt met een 
zorginstelling ja
 
Er zijn transmurale afspraken: 
1.  Voor revalidatie en oefentherapie aanwezig

2.  Voor optimalisatie van de toestand 
  van de patiënt voor en na de ingreep  aanwezig

3.  Over samenwerking met 
  zorginstellingen aangaande de 
  overname van patiënten voor 
  langer durende revalidatie of 
  in geval van sociale opvang.  aanwezig
 

Voor psoriasis en meniscus en voorste kruisband-
operaties worden voor inkoop 2018 inkoopdoelstel-
lingen geformuleerd op basis van de in 2017 gevoer-
de kwaliteitsgesprekken.

Met de ziekenhuizen worden (individuele) inkoop-
doelstellingen afgesproken voor ontwikkelingen die 
zij zelf voor 2017-2019 nastreven. Deze doelstellin-
gen zijn bedoeld als motivatie en monitoringsinstru-
ment om de ontwikkelingen te kunnen vervolgen.

Voor inkoop 2018 worden inkoopdoelstellingen op 
het gebied van inbedding van de PDCA cyclus en 
patiëntervaringen geformuleerd. Deze worden vast-
gesteld op basis van de in 2017 gevoerde kwaliteits-
gesprekken.

8. Specifieke inkoopvoorwaarden en doelstellingen: 
•  De zorgaanbieders die nierdialyse aanbieden 

moeten de mogelijkheid tot thuisdialyse actief 
met patiënten bespreken en waar (medisch )mo-
gelijk uitvoeren (ook onderdeel van de gezamen-
lijke inkoopspecificaties met Zilveren Kruis).

•  Actief beleid ter voorkoming van antibiotica 
resistentie. Hiervoor wordt aangesloten bij het 
landelijke beleid dat o.l.v. VWS wordt ontwikkeld.

•  Alle betrokken organisatie worden gestimuleerd 
mee te werken aan de landelijke ontwikkelingen 
met betrekking tot infectiepreventie.

Om voor nacalculatie Dure Geneesmiddelen in aan-
merking te komen zijn de volgende voorwaarden van 
toepassing:

Wij kiezen voor nacalculatie in plaats van volume-
beperking en sluiten aan bij de voorwaarden ZK 
voor 2018 en verder.
Dit wil zeggen dat u in beginsel een vrij volume heeft. 
Wij stellen hier wel voorwaarden aan. 
•  U heeft een omzet van add-ongeneesmiddelen 
  van < € 100.000,001.

1  Bij een omzet ≤ EUR 100.000, kunt u geen gebruik maken van nacalcu-
  latie. Voor u gelden referentietarieven en u krijgt een plafondafspraak. 
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•  U levert tijdig, juiste en betrouwbare realisatie-
cijfers en aanvullende informatie over het voor-
schrijven en afleveren van add-ongeneesmidde-
len in 2018 aan. 

•  U schrijft doelmatig add-ongeneesmiddelen voor
   en u levert deze doelmatig af. 

Onder doelmatig voorschrijven en afleveren 
verstaan wij:
•  De keuze van het geneesmiddel past bij de 
  indicatie en de fase van de behandeling;
•  Het geneesmiddel dat u voorschrijft is in de 

betreffende situatie economisch gezien aantoon-
baar het meest voordelig;

•  Er vindt geen onder- of overbehandeling plaats;
•  Spillage probeert u zoveel mogelijk te voorkomen.

Contractvorm en proces/tijdspad
Wat kunt u met betrekking tot de zorginkoop van 
ons verwachten?
•  Voor MSZ worden maatwerk overeenkomsten 
  gesloten die een- of meerjarig kunnen zijn.
•  De inkoopronde 2018 start vanaf het moment 

van publicatie van het inkoopbeleid (1 april 2017) 
en loopt tot 1 november 2017. Vroegtijdig worden 
afspraken gepland voor minimaal drie zorgin-
koopgesprekken in de periode mei tot en met 
september. In de periode september en oktober 
worden de contracten gesloten.

•  De contracten worden schriftelijk en per post 
aangeboden en bestaan uit een aanbieders spe-
cifiek deel (Deel I) en algemene delen (Deel II en 
III) die uniform voor alle zorgaanbieders gelden. 

Deze laatste algemene delen worden eerst in 
concept aangeboden en na de consultatieronde 
uiterlijk 30 september definitief vastgesteld en 
verspreid.

•  Bij de zorginkoop wordt nadrukkelijk aandacht 
besteed aan de kwaliteit van zorg, zie de 7 punten 
bovenstaand, die in het kader van gepast gebruik 
uit meerdere onderdelen bestaat en aan doelma-
tigheid waarbij het financieel kader leidend is. 

•  Een specifiek onderdeel waarin wij samenwerken
met Zilveren Kruis is het inkoopbeleid Dure 
Geneesmiddelen. 

•  Daarnaast participeren we ook in de zorginkoop 
met Zorgverzekeraars Nederland en de koepels om 
nog nader te bepalen specifieke oligopolistische 
geneesmiddelen gezamenlijk in te kopen per 2018.
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Inkoopspecificaties 
Vervoer

Focus 2018 
Ambulanceregio Friesland: 95% van de ritten moet 
binnen 15 minuten ter plaatse zijn. Foto: van beek images
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Inkoopspecificaties
De opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan verzekeraars is er voor te zorgen dat de ambulanceregio gaat voldoen aan de 95% norm (95% van de 
ritten moet binnen 15 minuten ter plaatse zijn). Hiertoe zijn afspraken gemaakt met RAV Fryslân. Deze worden in de periode 2017-2019 gerealiseerd.

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)
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Inkoopspecificaties 
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Focus 2018 
De kwaliteit van de GGZ transparanter maken.  
Het verhogen van de behandeleffectiviteit,  
het verlagen van de behandelkosten en het  
verminderen van recidive. 

Foto: Hollandse Hoogte
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Er zijn al overeenkomsten gesloten voor de periode 2017/2018. Meer informatie vindt u hier. 

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

We zetten onder meer in op:

• De ingezette lijn van ambulantisering verder doorzetten met factteams. 
• De kwaliteit van de zorg blijven we bevorderen. Dit kan niet zonder doelmatige inzet van de zorg. 
• Maatwerkafspraken met GGZ instellingen over verhogen effectiviteit, het verlagen van de kosten per behandeling, het verlagen van recidieven en 
 het verkorten van wachttijden. Deze afspraken hebben een meerjarenperspectief. Het doel hierbij is om de zorg kwalitatief beter, betaalbaar en 
 toekomstbestending te maken.
• Maatwerk per zorgaanbieder focus op e-health (VR-toepassingen).

https://www.defriesland.nl/Images/Zorginkoopbeleid-GGZ-29161.pdf
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Inkoopspecificaties 
Mondzorg

Focus 2018 
Extra aandacht voor jeugd en ouderen én aandacht 
voor preventie. Contracteren van tandprotheticus. Foto: van beek images
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We zetten onder meer in op:

• Tandje extra
 De mondverzorgingsgraad bij de jeugd loopt terug; een toenemend aantal jongeren bezoekt geen tandarts of mondhygiëniste voor periodieke controles. 
 Wij bevorderen de mondzorg voor de jeugd onder andere door het project Tandje Extra! Dit project loopt al enkele jaren en we breiden dit uit tot de 
 leeftijd van 18 jaar.

• Jeugdtandverzorging
 In dit verband is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een Centrum voor Jeugdtandverzorging in Leeuwarden. Mede door dit onderzoek is een  
 initiatief ontwikkeld en is een Centrum voor Jeugdtandverzorging in oprichting. 

• Krasse Tanden
 De vergrijzing van de bevolking, waarbij steeds vaker en bij meer mensen tot op hogere leeftijd het eigen gebit behouden, leidt tot meer vraag naar 

(complexe) behandelingen en intensievere mondzorgverlening. Het project Krasse Tanden stimuleert de verbetering van de mondzorg in verpleeghuizen in 
Friesland. We willen dit uitbreiden naar andere doelgroepen en andere settingen, zoals de wijkverpleging, ziekenhuizen etcetera. Voor de herziening van 
de langdurige zorg, de invoering van de Wlz en de door de overheid gestimuleerde extramuralisering of wel het langer thuis blijven wonen van (kwetsbare) 
ouderen is er specifiek voor mondzorg voor ouderen een project, Sûne Mûle, geïnitieerd door de Hanze Hogeschool in Groningen. Sûne Mûle’ richt zich op 
preventie van (mond)gezondheidsproblemen bij kwetsbare ouderen in ons verzorgingsgebied en is voor een deel een aanvulling op Krasse Tanden. De loop-
tijd van het project is drie jaar. Vanuit Stichting De Friesland zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar gesteld. Dit project is 1 januari 2016 gestart.

• Capaciteit van tandartsen in Friesland
 Een ander belangrijk aandachtspunt is de capaciteit van de tandartsen in Friesland. Om dit tekort aan tandartsen op te vangen zetten we in op 
 meerdere zaken:
 • Aantrekken van innoverende partijen die tandheelkundige zorg bieden, 
 • Taakherschikking ook richting de preventie-assistente en
 • Aanbieden van onderscheidende contracten om de tandheelkundige zorg op de Waddeneilanden te kunnen waarborgen.
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Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

We hebben driejarige overeenkomsten afgesloten met Tandprothetici voor 2017 t/m 2019. Meer informatie vindt u hier. 

https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/mondzorg/zorginkoopbeleid.aspx
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Inkoopspecificaties 
Wet Langdurige zorg (Wlz)

Het inkoopdocument Wlz 2018 is op 1 juni 2017 
beschikbaar via de website van Zorgkantoor  
Friesland.

Foto: Menno de Boer
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Zorginkoop binnen de Wlz:

• Wlz 
Het inkoopdocument Wlz 2018 plaatsen we uiterlijk 1 juni op www.zorgkantoorfriesland.nl.

• Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz
Het inkoopdocument Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz wordt door de zorgkantoren gezamenlijk opgesteld. Publicatie van dit inkoopdocument 
vindt naar verwachting omstreeks 1 juni 2017 plaats.

• Inkoopprocedure depothouderschap Rolstoelen Wlz
De afgelopen jaren hebben zorgaanbieders in Friesland zelf de inkoop rondom rolstoelen geregeld met de leveranciers van deze rolstoelen. De 
meerderheid van de zorgkantoren in Nederland contracteert al jaren een Depothouder en hanteren gestructureerde processen rondom de herinzet 
van rolstoelen voor individueel gebruik. Deze werkwijze heeft zijn nut bewezen in het doelmatig (her)verstrekken van rolstoelen. Wij gaan daarom ook 
rolstoelen herverstrekken via een Depothouder. Door een aanbestedingsprocedure contracteren we één depothouder voor Friesland om daarmee een 
doelmatiger en kwalitatief optimale inzet van Wlz-gelden te realiseren. De gecontracteerde Depothouder zorgt voor het innemen, opslaan en (via de 
leverancier) herverstrekken van rolstoelen vanuit één Depot voor Zorgkantoorregio Friesland. Wij publiceren omstreeks mei 2017 de aanbesteding. 
Afhankelijk van het verloop van de procedure is er begin 2018 voor Zorgkantoor Friesland een werkend depot.

• Subsidieregeling Extramurale behandeling
De behandeling die nu onder de subsidieregeling Extramurale behandeling valt, wordt vermoedelijk niet eerder dan per 2019 overgeheveld naar de 
Zvw. De zorgkantoren voeren naar verwachting in 2018 deze subsidieregeling uit.

Aandachtspunten en inkoopspecificaties
(Niet limitatief, de overeenkomst en verzekeringsvoorwaarden bepalen de definitieve inkoopspecificaties)

Inkoop Wlz 
Op 1 juni 2017 publiceren we het inkoopdocument 
Wlz 2018 op www.zorgkantoorfriesland.nl.

Inkoop Onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz
Op 1 juni 2017 publiceren we het inkoopdocument 
OCO 2018 op www.zorgkantoorfriesland.nl.

Inkoopprocedure depothouderschap Rolstoelen Wlz 
Omstreeks mei 2017 wordt de aanbesteding rondom 
het depothouderschap rolstoelen Wlz gepubliceerd 
op www.zorgkantoorfriesland.nl.

Subsidieregeling Extramurale behandeling
Dit inkoopdocument publiceren we op 
www.zorgkantoorfriesland.nl.zodra het beleid 
hierover duidelijk is.

http://www.zorgkantoorfriesland.nl
http://www.zorgkantoorfriesland.nl
http://www.zorgkantoorfriesland.nl
http://www.zorgkantoorfriesland.nl
http://www.zorgkantoorfriesland.nl



