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Achtergrond

• Medio 2018:
Hoofdlijnenakkoord (HLA) Wijkverpleging 2019-2022: 
bevorderen van innovatie binnen wijkverpleging*

• Maart 2020: 
ActieAgenda Contractering Innovatie.

• Vervolg vanaf maart 2021: 
ondersteuning op een aantal onderdelen (dia 2).

❖ VitaValley heeft hierin de rol als onafhankelijk 
procesondersteuner, op geleide van de behoefte van de 
HLA partijen. 

*
• “Ook geven partijen bij de jaarlijkse inkoopcyclus voldoende ruimte aan 

duurzame afspraken en innovatie”.
• “Zorgverzekeraars en zorgaanbieders nemen in de contractering standaard e-

health toepassingen en innovatieve mogelijkheden mee als deze doelmatig zijn, 
meerwaarde voor cliënten en/of hun mantelzorgers bieden en de kwaliteit van 
de professionele zorg verhogen”

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/07/01/accountantsprotocol-bij-subsidieregeling-vipp-ggz/ActieAgenda+Contractering+Innovatie+Vita+Valley.pdf.pdf


Ondersteuning Taakgroep Contractering door VitaValley 



Samenvatting ondersteuning VitaValley aan HLA taakgroep contractering

Actie Status | Resultaat

1.1 : Een koplopergroep voor innovatie 

formeren

✓ Dit vervolgen we via Digitaal Ouder Worden (DOW). In DOW werken systeemspelers en koplopers in de zorg 
samen aan de verduurzaming van digitale hulpmiddelen voor thuiswonende ouderen. 

2.1 : Opstellen van een regiovisie op innovatie ✓ We hebben een ‘Stappenplan regiovisie en innovatie in de wijk’ ontwikkeld, waarin de theorie (Hoe kom je 
tot een regiovisie?) is aangevuld met goede voorbeelden uit de praktijk met verwijzingen naar relevante 
publicaties en kennisdocumenten. Het document is een aggregatie en levend document van wat er is t.a.v. 
dit onderwerp.

✓ Het Stappenplan werd medio november 2021 gedeeld via de website JZOJP en via de kanalen van de HLA 
partijen. Op verzoek van de taakgroep is een infographic gemaakt met een samenvatting.

✓ Op basis van het stappenplan organiseerden we een webinar met HLA partijen (13 januari 2022). 145 
deelnemers, goed beoordeeld.

✓ Het onderhouden van het Stappenplan vervolgen we in 2022-2023 via SET-up - op verzoek van HLA partijen. 
Dit is afgestemd met – en geaccordeerd door - ZonMw.

2.2 : Inzichten delen in goede voorbeelden van 

contractering innovatie

✓ Zie 2.1. Deze goede voorbeelden zijn opgenomen in het stappenplan. De voorwaarden voor de succesvolle 
totstandkoming staan vernoemd in de verschillende publicaties. 

5.1 : Transparantie over waarom en hoe je 

innoveert

Landelijk vastgestelde methodologie om de 

waarde van innovatie in kaart te brengen.

✓ Bundeling lopende initiatieven zoals het Kenniscentrum Digitale Zorg van ZN (met leidraad voor toetsing 
nieuwe innovaties) en ontwikkelingen bij Vilans t.a.v. het eHealth waardemodel. Ook de uitkomsten van het 
rapport over arbeidsbesparende technologieën en de uitwerking hiervan in de praktijk zijn relevant. 

✓ 2022: Vilans werkt samen met o.a. ZonMw, VitaValley en ZN aan verdieping van een aantal maatschappelijke 
business cases. 

5.2 : Zorgen voor shared savings/benefits in 

contracteringsmodellen
✓ De NZa heeft verdiepende interviews gedaan n.a.v. inventarisatie shared savings / benefits contracten, met 

input vanuit o.a. ActiZ. De uitwerking en publicatie hiervan is belegd bij de NZa.

6.1 : Het bepalen en meten van 

maatschappelijke impact
✓ Inventarisatie van bruikbare modellen voor het bepalen en meten van maatschappelijke impact gereed en 

als bijlage aan het stappenplan gevoegd. Zie ook ontwikkelingen t.a.v. punt 5.1. 

https://vitavalley.nl/kennisdeling/digitaalouderworden/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/stappenplan-helpt-regiopartners-innovatie-wijkverpleging/#:~:text=Het%20stappenplan%20'Regiovisie%20en%20innovatie,%3A%20coalitievorming%2C%20visievorming%20en%20planvorming.
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/kijk-terug-webinar-regionale-samenwerking-innovatie-in-de-wijk/
https://vitavalley.nl/kennisdeling/set-up/
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/stappenplan-helpt-regiopartners-innovatie-wijkverpleging/#:~:text=Het%20stappenplan%20'Regiovisie%20en%20innovatie,%3A%20coalitievorming%2C%20visievorming%20en%20planvorming.
https://www.zn.nl/digitalezorg
https://www.vilans.nl/thema-s/digitale-zorg/waardegedreven-technologie/
https://www.vilans.nl/actueel/nieuws/tijdbesparende-zorgtechnologieen-gepresenteerd-aan-de-kamer
https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/actueel/nieuws/stappenplan-helpt-regiopartners-innovatie-wijkverpleging/#:~:text=Het%20stappenplan%20'Regiovisie%20en%20innovatie,%3A%20coalitievorming%2C%20visievorming%20en%20planvorming.




2019 2022 2023

SET-up | Ondersteuningsprogramma van de SET (2019 – 2023)

Digitaal Ouder Worden (2021 – 2022)

20212020

Vliegwiel voor digitale 
transformatie in de zorg

Focus: telebegeleiding en digitale
keuzehulpen

Doel: Opschaling van digitale zorg, 
zodat de patiënt zorg kan krijgen 
zoals hij of zij dat graag wil

Deelnemers: voornamelijk 
ziekenhuizen en aan telebegeleiding
/ keuzehulpen gerelateerde 
organisaties

Karakter: open coalitie 

SET-up versnelt de leercurve bij 
implementatie van e-health

Focus: E-health voor zorg of 
ondersteuning van langer thuis

Doel: Organiseren van praktische 
ondersteuning voor en 
kennisuitwisseling tussen 
gehonoreerde SET-projecten

Deelnemers: aanbieders en inkopers 
van zorg en/of ondersteuning thuis met 
gehonoreerde SET-projecten

Karakter: vraaggestuurd, besloten 
leernetwerk

DOW richt zich op inbedding van 
veranderde (werk)processen 
door digitale zorg n.a.v. COVID-
regeling

Focus: Verduurzaming digitale 
hulpmiddelen voor thuiswonende 
ouderen

Doel: Duurzame inbedding van 
beweging naar meer digitale zorg

Deelnemers: twee actieleergroepen 
met leden vanuit VWS, 
zorgverzekeraars, wijkverpleging, 
ouderen. 

Karakter: besloten leernetwerk

Vliegwiel voor digitale 
transformatie in de zorg

Focus: 2 of 3 bewezen 
technologieën voor wijkverpleging

Doel: Digitale zorg als nieuwe 
normaal met focus op het cliënt 
perspectief

Deelnemers: aanbieders van 
wijkverpleging met focus op 
middelgrote en kleine aanbieders + 
hieraan gerelateerde stakeholders

Karakter: open leernetwerk

HLA Wijkverpleging ActieAgenda Contractering Innovatie Stappenplan Regiovisie en innovatie in de wijk

Vliegwiel Telebegeleiding (vanaf 2018) + Wijkverpleging (vanaf 2022)

Verbinding en samenhang met andere innovatieprogramma’s

Andere initiatieven zoals Vitaal Thuis (VitaValley), Zorg voor Innoveren, Juiste zorg op de juiste plek, Langer Thuis (VWS), Kenniscentrum Digitale Zorg (ZN), Kennispleinen (Vilans), etc.  


