
3. Verslag landelijke werkgroep 10-10-2017 

Doc. 1. 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

10.2.e tenzij 
anders vermeld 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Landelijke Werkgroep (LW) wijkverpleging 

28 november 2017 10:00 

Utrecht, Actiz 

NZa, NPF, BTN, VWS, V&VN, Actiz, ZN, 
1 

ZiNL, VNG, VGN 

1. Opening en mededelingen 
Nieuwe voorzitter van de landelijke werkgroep is 
Extra punt aan de agenda toegevoegd: vermindering regeldruk. 

vervangt 	 i vanaf vandaag. 

2. Vermindering regeldruk (in aanwezigheid van 
Actiz) 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 
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4. Toelichting procesbegeleider 	 met aanpak uitvoering 
Bestuurlijk Akkoord. 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

5. Begroting Kwaliteitsagenda Wijkverpleging 2017-2018 

6. Stichting Kwaliteitsgelden 

7. Ongecontracteerde zorg onderzoek stand van zaken (mondeling) 
VWS heeft met Arteria Consulting gesproken. Het onderzoek zit in de 
afrondende fase. Het onderzoek (feitelijk rapport, zonder aanbevelingen) zal in 
de week van 12 december waarschijnlijk uitgebracht worden en minister heeft 
toegezegd het naar de Tweede Kamer te sturen. Minister zal in het 
begeleidend briefje aan de TK bij het rapport het proces schetsen om tot een 
vervolg op dit feitelijke rapport te komen. 
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8. Contractering 2018: 

Vanwege tijdgebrek is dit onderwerp niet besproken. 

9. WI/Uk/Rondvraag 
n.v.t. 

10. Sluiting 
Om 12 uur. 



Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

BO wijkverpleging 

1 december 2017 09:00 

NBC, Nieuwegein 

Actiz 

), NZa I 	 ), 
Patiëntenfederatie Nederland 	 ), V&VN 

), ZIN 
), zorgverzekeraars/ZN ( 

Afwezig 	 VNG 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

Kopie aan 

1. Opening en mededelingen 



met aanpak uitvoering BA 1. Toelichting procesbegeleider  

. Stichting kwaliteitsaelden 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

2. Begroting ontwikkelagenda 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 
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2. Verslag bestuurlijk overleg 1 iuni 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Stand van zaken onderzoek ongecontracteerde zorg (mondeling)  
VWS meldt dat gisteren de 2e  begeleidingscommissie van het onderzoek heeft 
plaatsgevonden. In deze begeleidingscommissie zijn alle partijen 
vertegenwoordigd. Het betreft een feitelijk rapport (zonder aanbevelingen). In de 
landelijke werkgroep is dinsdag afgesproken dat na het verschijnen van het 
rapport partijen gezamenlijk met het rapport aan de slag zullen gaan en zullen 
komen met aanbevelingen voor het vervolg. Het rapport zal tevens aan de Tweede 
Kamer worden aangeboden. 

7. Wvttk / rondvraag  

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

8. Sluiting 



10.2.e jo 
10.2.g 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

10.2.e tenzij anders 
vermeld 

donderdag 1 februari 2018 13:16 

Doc. 3. 

10.2.e jo 
10.2.g 

Onderwerp: 	 RE: Overleg VWS met directeuren Zorginkoop/directeur ZN inz bevorderen van 
contractering zorg 

Beste deelnemers aan het overleg over bevordering van contractering zorg, 
Bijgevoegd ontvangt u een aantal documenten ter voorbereiding van onze bespreking, te weten: presentatie aan 
bewindspersonen over ongecontracteerde zorg, overzicht maatregelen en het plan van aanpak onderzoek 
wijkverpleging. 
We willen voor de bespreking graag de volgende vragen aan jullie voorleggen (de eerste vraag is het belangrijkst): 

1. Welke opties van de maatregelen uit de presentatie heeft de voorkeur? Zie daarvoor de opties in de 
presentatie en het overzicht maatregelen 

2. Hoe kan het dat zorgverzekeraars in het onderzoek wijkverpleging hebben aangegeven dat 
ongecontracteerde aanbieders nodig zijn om aan de zorgplicht te voldoen? Zorgverzekeraars moeten toch 
via de contractering aan de zorgplicht kunnen voldoen. 

3. Welke mogelijkheden zien zorgverzekeraars om contractering aantrekkelijker te maken? Kunnen alle 
zorgverzekeraars ook ZZP-ers contracteren? 

4. Hebben zorgverzekeraars informatie over verschillen in kwaliteit bij wel/niet gecontracteerde zorg? 
5. Hebben zorgverzekeraars nog suggesties voor het onderzoek? 
6. Hoe breed moet het onderzoek? Alleen wijkverpleging? Of ook andere sectoren? GGZ? Medische 

specialistische revalidatiezorg? Paramedie? 
7. Wie zijn de contactpersonen bij de zorgverzekeraars voor overleg over het onderzoek? 

Tot dinsdag. 
Namens 	 1, vriendelijke groeten van 	 en 

OPTIES.docx 	presentatie 	PvA onderzoek 
bevorderen zorg...wijkverpleging v... 

	Oorspronkelijke afspraak 	 
Van: 
Verzonden: dinsdag 23 januari 2018 13:39 
Aan: 	  

Onderwerp: Overleg VWS met directeuren Zorginkoop/directeur ZN inz bevorderen van contractering zorg 
Tijd: dinsdag 6 februari 2018 16:00-18:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: VWS, zaal A-20.35 

Tijd: dinsdag 6 februari 2018 16:00-18:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: VWS, zaal A-20.35 

Opmerking: in de GMT-offset hierboven is geen rekening gehouden met correcties voor de zomertijd. 

1 
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In de afgelopen periode hebben wij met u gesprekken gevoerd over het toenemen van zorgverlening door niet-
gecontracteerde zorgaanbieders, de nadelen die dat met zich meebrengt en de mogelijkheden contractering te 
bevorderen. Deze gesprekken hebben geleid tot de uitwerking van een aantal voorstellen om de zorgcontractering 
te bevorderen. Wij bespreken graag gezamenlijk met u hoe u tegen deze voorstellen aankijkt. E.e.a. is mede bedoeld 
als voorbereiding op de gesprekken over de hoofdlijnenakkoorden." 

2 
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Bevorderen contractering 

1. Kwantitatief en kwalitatief 
2. Opties 
3. Krachtenveld 
4. Proces 

) 



Contractering is hèt vehikel om de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren en 
de betaalbaarheid te vergroten. Basis 
van het stelsel is dat zorgverzekeraars 
afspraken maken over kwaliteit en prijs 
met de zorgaanbieders. Dat is in het 
belang van patiënten en 
premiebetalers. 

Doelmatigheid en kwaliteit 

Waarom contractering zorg (1) 

Regeerakkoord 
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Waarom con'tractering zorg (2) 
Zorgverzekeraars kunnen ongecontracteerde zorgaanbieders niet uitsluiten: 
• Restitutiepolis: zorgverzekeraar moet alle zorgaanbieders vergoeden 
• Naturapolis: conform art. 13 Zvw moet zorgverzekeraar niet-

gecontracteerde zorgaanbieders vergoeden, zodanig dat er geen hinderpaal 
is voor verzekerden (circa 75%) 

=-> Een eerdere poging van het kabinet Rutte II om art 13 Zvw 
te wijzigen zodat zorgverzekeraars zelf zouden mogen bepalen 
hoeveel ze vergoeden wanneer verzekerden naar een niet-
gecontracteerde zorgaanbieder gaan is weggestemd door de 
Eerste Kamer 

Gevolg: 
• Door kosten niet-gecontracteerde zorgaanbieders zijn uitgaven voor 

zorgverzekeraars moeilijk te beheersen 
• Bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders is de kwaliteit voor patiënten 

minder transparant 
Meer risico op fraude 



Kwantitatief (1) 

Ontwikkeling niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging: 
2015 2016 2017 
1,3% 4,2% 6,2% 

Ontwikkeling niet-gecontracteerde zorg in de GGZ: 
6% 	  

% niet gecontracteerd 

■ 2014 

■ 2015 

w 2016 (voorlopig) 



Kwantitatief (2) 

10.2.g 

• wijkverpleging stijging kosten ongecontracteerde zorg €50 
miljoen op jaarbasis: 80% meer tov 2015 

• GGZ stijging kosten ongecontracteerde zorg: prognose 2016 
€44 miljoen: 20% meer tov 2015 
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Kwantitatief (3) 
Kosten per cliënt per maand voor de wijkverpleging (2017)  
€ 2.500 

€ 2.000 

C 
€ 1.500 

a. 

€ 1.000 
Cl 
CO 

€ 500 

€0 

• Gecontracteerd • Niet gecontracteerd 



Fraude/onrechtmatigheid 

10.2.g 

Verwachte onrechtmatigheid in de wijkverpleging(2015 t/m 
2017): 
• gecontracteerde aanbieders ruim 1% (28 mio) 
• ongecontracteerde aanbieders 25% (31 mio) 
Totaal verwachte onrechtmatigheid binnen de wijkverpleging: 
2,2% (59 mio) 

Over GGZ al vele jaren issues met onrechtmatigheid en fraude bij 
ongecontracteerde zorgaanbieders 
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Kwalitatief (1), obv onderzoek wijkverpleging 
Gevolgen voor zorgverleners, patiënten en verzekeraars 

• Gecontracteerde wijkverpleegkundigen zeggen minder tijd te 
besteden aan cliënten, omdat zij worden beoordeeld op 
doelmatige zorg. Zij zetten meer in op het zelfredzaam maken 
van cliënten. 

• Cliënten zijn niet op de hoogte of hun zorgverlening wel of niet 
gecontracteerd is. Zij willen vooral weten of ze geen declaratie 
thuis ontvangen en niet hoeven bij te betalen, anders zouden 
ze overstappen naar een andere zorgaanbieder of een andere 
zorgverzekering. 

• Verzekeraars constateren meer fraude bij ongecontracteerde 
zorg in de wijkverpleging dan bij gecontracteerde zorg. 



Kwalitatief (2), obv gesprekken Z met zorgverzekeraars 

Verzekeraars constateren kwalitatieve impact van niet- 
gecontracteerde zorg: 
• Niet-gecontracteerde zorg is vaak broedplaats van niet 

bewezen, soms omstreden therapieën; 
• Buitenland behandelt minder conservatief wat leidt tot 

onnodige interventies met bijbehorend risico (baat het niet 
dan schaadt het wel); 

• Zorgvuldige selectiecriteria (opgesteld met en voor patiënten) 
worden omzeild door de ongecontracteerde leveranciers; 

• Niet-gecontracteerde GGZ aanbieders voldoen in sommige 
gevallen niet aan normen op vlak goede zorg (IGJ) 

• Niet-gecontracteerde GGZ aanbieders doen langer over 
genezing of herstel. 
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Krachtenveld 
Juridisch 

Europese richtlijn Solvabiliteit II 
• bevorderen "level playing field" tussen verzekeraars 
• verbod om wettelijke voorschriften te stellen over acceptatie, 

verzekeringsdekking en premiestelling 
• richtlijn staat toe om specifieke wettelijke voorschriften op te 

leggen aan verzekeraars (inperken contractvrijheid) om het 
algemeen belang te beschermen, maar deze moeten dan 
noodzakelijk en proportioneel zijn ter bescherming van het 
algemeen belang en er moeten geen minder vergaande 
middelen zijn om het nagestreefde doel te bereiken 

• Geen achterstelling buitenlandse zorgaanbieders 



Proces 

• Intern voorstel formuleren 

• Gesprekken met verzekeraars om voorstel te toetsen 

• Onderzoeken opzetten 

• Gesprekken met koepels wanbieders (wijkverpleging, ggz) 

• Gesprekken met cliëntenorganisaties 

• Framing bepalen 
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Concept, versie 01-02-2018 

Plan van Aanpak 

Onderzoek naar redenen en achtergrond 
ongecontracteerde zorg wijkverpleging 

Aanleiding 
De minister heeft tijdens het AO wijkverpleging d.d. 25 januari 2018 aangegeven dat er 
nader onderzoek gedaan zal worden naar de vorm van ongecontracteerde zorg, een 
verdere verdieping van het onderzoek naar ongecontracteerde zorg. 

De volgende punten voor onderzoek zijn tijdens het AO genoemd: 
• Hoe zie deze zorg eruit en om welke cliënten gaat het. 
• Onderscheid tussen ongewenste en onvermijdelijke ongecontracteerde zorg. 
• Situatie van kleine zorgaanbieders die geen contract willen/krijgen. 
• Zorgaanbieders die de druk van de zorgverzekeraar te groot vinden (administratieve 

lasten, doelmatigheid) en daarom geen contract willen. 
• Rol zorgverzekeraars die contractering aantrekkelijk kunnen maken, bv via tarieven. 

De minister heeft aangegeven dat hij de Kamer in maart of begin april per brief op de 
hoogte zal stellen over het onderzoek. Het onderzoek zal worden voorgelegd aan de 
partijen die onderhandelen over de hoofdlijnenakkoorden. Ook heeft hij aangegeven dat 
hij in zijn brief misschien al een oplossingsrichting aangeeft maar dat dat afhangt van de 
fase waarin de onderhandelingen zich bevinden. 

Doel onderzoek  
Inzicht krijgen in de volgende vragen: 
1. Is het verschil in casemix een verklaring voor het feit dat ongecontracteerde zorg 

duurder is dan ongecontracteerde zorg? Zijn er andere verklaringen? 
2. Wat zijn de verschillen qua prijs en volume tussen gecontracteerde en 

ongecontracteerde zorg. 
3. Wat zijn de redenen dat de omvang van ongecontracteerde zorg toeneemt? Reden 

vanuit zorgaanbieder (bv ze willen geen budgetplafond of zelf bepalen welke zorg ze 
leveren of administratieve lasten). Redenen zorgverzekeraars (bv ze bieden geen 
contract aan)? Kunnen zorgaanbieders meer doen om wijkverpleegkundigen binnen 
de organisatie te houden in plaats van dat deze ervoor kiezen om als ZZP-er te gaan 
werken? PM check of deze vraag al afdoende beantwoord is. 

4. Zijn er kwaliteitsverschillen tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorg? 
5. Zijn er verschillen in onrechtmatigheden c.q. fraude tussen gecontracteerde en 

ongecontracteerde zorg? 
6. Wat zijn de kenmerken van gecontracteerde en ongecontracteerde aanbieders? 
7. Hoe kan het dat zorgverzekeraars aangeven dat zij ongecontracteerde aanbieders 

nodig hebben om aan de zorgplicht te kunnen voldoen? 

De antwoorden dienen zoveel mogelijk gekwantificeerd te worden. Daarbij moet ook in  
kaart gebracht worden of geografische verschillen meespelen om wel of niet te • 
contracteren (is het verzorgingsgebied in het buitengebied bijvoorbeeld zo klein dat niet 
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voldaan kan worden aan een minimum aan te behalen omzet (onvermijdelijkheid niet-
contracteren).  

Reikwijdte  
De volgende sectoren worden bij het onderzoek te betrokken: wijkverpleging, GGZ, 
geriatrische revalidatiezorg 

Onderzoeksmethodiek 
Offreerders wordt gevraagd een voorstel te doen OP basis waarvan bovenstaande vragen 
kunnen worden beantwoord.  

Uitvoering 
Onderzoeksbureau inschakelen. 
• Eisen te stellen aan het onderzoeksbureau 

ervaring in de sector; 
• ervaring met de verschillende te bevragen doelgroepen; 
• omvang groot genoeg om het onderzoek binnen relatief korte termijn te kunnen 

uitvoeren; 
• vernieuwend. 
NB het bureau zal gebruik moeten maken van bestaande onderzoeken zoals het 
onderzoek van het Talma-instituut over Niet-gecontracteerde zorg in de wijkverpleging 
en bestaande gegevensbronnen (Vektis-instituut). 

Kosten  
Gezien de omvang van het onderzoek wordt het geschat op max 80.000 euro, excl. btw 

Planning 
• Voor medio februari 2018 overleg met veldpartijen en opstellen en uitzetten offerte 
• Medio maart ingediende offertes beoordelen, gunning en start onderzoek 
• Medio juni opleveren resultaten 
• Juli-aug bespreken resultaat met veldpartijen 
• September inhoudelijke reactie naar TK 

Sturing 
• Overleg met MEVA overleg en met wetenschap (iBMG, KPMV, anderen?) over 

onderzoeksmethodiek 
• Overleg met NZa over onderzoek, inhoud en aanpak 
• Intern wg bestaande uit Z, CZ, PZo, MEVA, FEZ 
• Wg extern met ZN/zorgverzekeraars, PFN, V&VN, Actiz, BTN, BVKZ, anderen? 



10.2.e tenzij 
anders vermeld Doc. 4. 

10.2.g 

Van: 
Aan: 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Verslag bijeenkomst d.d. 6 februari jl. met zorgverzekeraars inzake bevorderen zorgcontractering 
donderdag 15 februari 2018 19:00:06 

Verslag bijeenkomst d.d. 6 februari jl. met zorgverzekeraars inzake bevorderen zorgcontractering 

Aanwezigen: 

10.2.g 

10.2.g 

AO wijkverpleging: 
- 	Tijdens AO wijkverpleging in januari jl. heeft de minister toegezegd aan de Tweede Kamer nader onderzoek/spade 

dieper te doen op onderzoeken Arteria en Talma. 
Wat we op korte termijn meer aan gegevens kunnen ophalen nemen we mee in brief aan TK begin maart/begin april. 
Met de mail toegestuurde stukken zijn work in progress, oproep aan verzekeraars deze graag vertrouwelijk te 

behandelen. 

HLA's we kijken welwillend naar msz, andere kijken we naar onze rol in het stelsel. Onderling hebben we nog niet kunnen 
overleggen, wel welwillend in het geheel. Volgende week do onderling overleg. 

VWS: 

met betrekking tot meegezonden presentatie bevorderen zorgcontractering: deze is gehouden voor bewindspersonen. 
Oplossingsrichtingen nog niet diep doorlopen, we moeten die nog verkennen en bespreken met zorgverzekeraars (hierna: ZV) en 
wellicht andere partijen. 

1. 	Welke opties van de maatregelen uit de presentatie heeft de voorkeur? Zie daarvoor de opties in de presentatie en 
het overzicht maatregelen 

Rondje ZV: 

10.2.g 
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at 
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10.2.g 

10.2.g 

Vraag 2 Hoe kan het dat zorgverzekeraars in het onderzoek wijkverpleging hebben aangegeven dat ongecontracteerde aanbieders 
nodig zijn om aan de zorgplicht te voldoen? Zorgverzekeraars moeten toch via de contractering aan de zorgplicht kunnen voldoen. 

~heeft voldoende gecontracteerde ZA 
veel personeelskrapte bij gecontracteerde partijen en daarom uitwijken naar ongecontracteerde partijen. 
idem. Belangrijke trade off bij optie 1 (verg! met nuloptie). Balans moeten we voortdurend zoeken en keuzes maken. 

ook lastig omdat je contracteert op een moment dat je nog niet precies weet welke zorgvragen gaan ontstaan. 
we proberen partijen naar ons toe te halen maar moeilijk. 

Vraag 3 Welke mogelijkheden zien zorgverzekeraars om contractering aantrekkelijker te maken? Kunnen alle zorgverzekeraars 
ook ZZP-ers contracteren? 
VWS: bedoeling dat contract er beter uit gaat zien. 
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10.2.g 

VWS: selectiviteit in contracteren zit in stelsel maar het helpt enorm als je kunt zeggen dat degenen die wel willen, wel een contract 
kunnen krijgen. Zet de ZA in de etalage dat ze blij zijn met een contract. 

Zorgverzekeraars zien minder weerstand bij branches dan in het verleden tegen contractering, beeld branches komt overeen met 
ZA. 
VWS: kom met goede voorbeelden van contractering, ook als het maar klein is. 

Vraag 4 Hebben zorgverzekeraars informatie over verschillen in kwaliteit bij wel/niet gecontracteerde zorg? 

VWS: iha kun je niet zeggen dat er kwaliteitsverschillen zijn tussen gecontracteerde en ongecontracteerde zorgaanbieders. Hebben 
ZV gegevens hierover, met betrekking tot kwaliteit en case-mix? 

10.2.g wel doelmatigheid. Kwaliteit nee, behalve cowboys. 
beroepsgroep moet zich ontwikkelen, met Kwaliteitskader wijkverpleging moet dat op termijn wel anders worden. 

zit in stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging, nu enorme snelheid in proces totstandkoming, eind maand le  concept. 

Actie: verzoek aan zorgverzekeraars: geef svp voorbeelden door aan VWS. 

Vraag 5 Hebben zorgverzekeraars informatie over verschillen in kwaliteit bij wel/niet gecontracteerde zorg? 

Focus onderzoek op case-mix. Is case-mix verklaring voor hogere kosten ZA? Wrschl. niet maar moeten we kunnen onderbouwen. 
Graag suggesties. 

10.2.g 

VWS: neem contact op met 

Vraag 6: breedte onderzoek/andere sectoren 

10.2.e 

10.2.g 

n. 

Vraag 7 contactpersonen ZV: 
Actie: ZV geven dat door. 

Senior beleidsmedewerker 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Zorgverzekeringen 
De Resident 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
M06. 
E 	10Minvws.n1  
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enior e ei sme ewer er 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Zorgverzekeringen 
De Resident 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 

minvws.n1 



verslag 
10.2.e tenzij 
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buiten reikwijdte 
verzoek 

Doc. 5. 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

BO wijkverpleging 

20 februari 2018 15:00 

VWS 

Actiz, BTN, VNG, NZa, Patiëntenfederatie 
Nederland, V&VN, ZIN, zorgverzekeraars/ZN, 

, VWS 

1. Opening  

Ernst van Koesveld (plaatsvervangend DG) zal het BO deze keer voorzitten. 

2. Mededelingen  

buiten reikwijdte 
verzoek 

3. Voortgang uitvoering BA 2018 

IMIEEMEIREIMEREEMMEIMMEMI 
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buiten reikwijdte 
verzoek 

Afgesproken wordt dat ActiZ het initiatief neemt voor een 
vervolgafspraak over beide Arteria onderzoeken zoals in het Common Eye 
traject eerder al was afgesproken (ongecontracteerde zorg en 
keuzevrijheid). 
-Het contracteringsproces wordt bekeken in samenhang met de inkoopmonitor 
van de NZa. 

4. Bestuurlijk akkoord 2019 e.v.  

buiten reikwijdte 
verzoek 



buiten 
reikwijdte 
verzoek 
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1. Verslag 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag. Het verslag wordt vastgesteld. 

2. Wvttk/rondvraag  

3. Sluiting  

buiten 
reikwijdte 
verzoek 



1. Verkennen hoofdlijnenakkoord (HLA) wijkverpleging 2019 

xr 

BTN is voorstander van gecontracteerde zorg. ZN 

Doc. 6. 

Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

buiten reikwijdte 
verzoek 

buiten reikwijdte 
verzoek 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Gasten 

Kopie aan 

bestuurlijk overleg wijkverpleging 

11 april 2018 15:00- 17.00 uur 

Bij Actiz, Utrecht 

Actiz, BTN, PFN, V&VN, VNG, ZN, NZa, ZIN, VWS 

Taskforce Juiste zorg op de juiste plek 

1. Opening  
VWS opent de vergadering en heet de aanwezigen en met name de leden van de 
Taskforce 'Juiste zorg op de juiste plek' van harte welkom. 

2. Presentatie Taskforce 'Juiste zorg op de juiste plek' 



buiten reikwijdte 
verzoek 

Doc. 6. 

geeft aan niet zonder meer te zitten wachten op een HLA. Er wordt al heel veel 
afgesproken. Zorgverzekeraars zijn aanspreekbaar op hun rol: zorgen voor 
voldoende divers aanbod voor hun verzekerden voor een passende prijs. 
Zorgverzekeraars willen af van ongecontracteerde zorg. 

buiten reikwijdte 
verzoek 

buiten reikwijdte 
verzoek 

4. Mededelingen / wat verder ter tafel komt/verslas 20 februari 2018 

11.111111.1111111111111111.1.111~1.111~ 
5. Sluiting  

VWS sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun bijdragen. 

Het volgend BO vindt plaats óp dinsdag 24 april van 14.00-16.00 uur bij VWS. 
Aansluitend vindt (van 16.00 — 17.00 uur ) het BO wijkverpleging o.l.v. ZIN plaats 
(eveneens bij VWS). 
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Onderwerp: 	verslag bijeenkomst 9 april 2018 bevorderen zorgcontractering 
Datum: 	 donderdag 12 april 2018 16:26:10 
Bijlagen: 	 verslag bijeenkomst zorginkoopdirecteuren 09042018.docx  

Beste allemaal, 

Bijgaand ontvangt u het verslag van het overleg van 9 april jl. inzake bevorderen 
zorgcontractering. 

Met vriendelijke groet, 
r9ggl 

Mw.mr. kfim-,  
Senior beleidsmedewerker 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Zorgverzekeringen 
De Resident 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 

E F -*g 	0-minvws.n1 

Van: 
Aan: 

Cc: 



10.2.e tenzij 
anders vermeld Doc. 7.1 

10.2.g 

Bijeenkomst met directeuren zorginkoop d.d. 10 april 2018 
Onderwerp: bevorderen zorgcontractering 

Aanwezigen: 

7nrrivar2.alrara a ra 

Waar staan we nu? 
Onderzoek spade dieper 
Wijkverpleging: uit onderzoek volgt dat cliënten niet zwaarder zijn dus is er sprake van meer 
ondoelmatigheid (oneerlijkheid in verdeling zorg met het oog op arbeidsmarktproblematiek: 
ook toegevoegd in de brief aan de TK, de brief is inmiddels uit, u ontving kopie. 
GGZ: zijn nog geen conclusies te trekken, besloten is voor GGZ om nader onderzoek te doen 
vergelijkbaar met Arteria onderzoek voor de wijkverpleging. Klaar voor juli 2018. 

10.2.g 
	bij GGZ sprake van toenemend aantal privacy verklaringen. 

Vektis analyses al gedeeld met brancheorganisaties. 

Stavaza rechtszaken 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

VWS 

In brief die voor de zomer uitgaat ook concentreren op maatregelen om contracteren te 
verbeteren zodat de negatieve geluiden niet de boventoon krijgen. 
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Welke maatregelen nemen zorgverzekeraars om contracteren aantrekkelijker te maken 

Voorbeeld: 	 met contacteren heb je minder administratieve lasten. 

10.2.g 
onze verantwoordelijkheid is om het contracteren makkelijker te maken met 

meerjarencontracten, geen discutabele omzetdrempels opnemen bij contracteren. 

Maar we willen ook versnippering terugdringen, in een wijk geen 150 aanbieders van 
wijkverpleging. We kennen niet alle aanbieders in wijkverpleging, 

er zijn er zoveel en ze houden er soms mee op om later een doorstart te 
maken. 

Vws: Nieuw aanbod, extra eisen? 

10.2.g 	
Veel zorgverleners hebben geen idee van onderscheid tussen Zvw, Wmo of hoe het stelsel 
überhaupt werkt. Overwogen om opleiding te geven maar je mag ook zelf wel actie 
ondernemen als je in de zorg wilt werken. 

VWS: aanbieders gaven ook aan dat ze een patiëntenmix moesten voldoen en daaraan niet 
voldeden en dan achteraf werd teruggevorderd. Leek lastig, kan dat anders? 

. NB nw toetreders 
leveren vaak helemaal geen nieuwe zorg, integendeel, bijv. dat psychiater weggaat bij 

10.2.g 	organisatie en geen 24/7 meer levert. 	 is enige nieuwe maar eigenlijk ook geen 
innovatie meer want die bestaat al zo lang. 

Administratieve 
lasten? (AL) is vervuild begrip. De bulk veel vrijgevestigden, neemt ieder jaar wat af. 
Ongecontracteerde wijkverpleging in uren verdubbeld. Toename ongecontracteerde 
privacyverklaringen waarmee wij denken dat machtiging wordt omzeild en zo hoeft 
zorgaanbieder nergens meer aan te voldoen. Met privacyverklaring staat zorgverzekeraar 
eigenlijk al buitenspel omdat materiële controle sterk wordt beperkt. Voor materiële 
controle moet de zorgverzekeraar een goede reden aanvoeren (toepassen van 
proportionaliteit, je kunt je niet baseren op 1 casus). 
Komt de toename van privacyverklaringen door nieuwe regelgeving? Aanbieders zijn zich er 
meer van bewust en er is meer aandacht van privacymensen binnen zorgverzekeraars zelf. 
Ook laatste jaren uitspraken van AP. 
Er zijn aanbieders met alleen maar privacyverklaringen, we weten alleen het bedrag en het 
aantal cliënten. 

10.2.g als je al iets ontdekt zijn ze failliet en ene paar dagen later weer op de markt. 

VWS: wat doe je voor zorgaanbieders die contract niet begrijpen. 



staat ervoor open het makkelijker te maken. 
Breed contracteren, bij ZBC's nemen we drempels wat weg en gaan meer maatwerk leveren. 
Overwegen verschillende instroommomenten. 
Toelichting op contractering aan zorgaanbieder? Ja, niet alleen toelichting maar ook over de 
inhoud praten met elkaar. 

Doc. 7.1 

10.2.g 

Voor contract geen minimumomzet nodig, innovaties dienen zich mondjesmaat aan. 

VWS : wanneer capaciteit te weinig is, contracteren jullie dan ongecontracteerden? 

10.2.g 
	komt niet voor. 	

als er tekort is, doen 
zorgaanbieders dat zelf. 

10.2.g 	3 inkopers die 500 zorgaanbieders bedienen. Klacht van huisartsen is dat samenwerking 
moeilijker wordt. Ondanks ruim contracteerbeleid nemen niet-contracterende 
zorgaanbieders toe, ook grote. Soms omdat ze materiële controle hebben gehad. 

10.2.g 

Innovatieve zorgaanbieder: kijken we altijd naar maar partijen die VWS benaderen zijn ook 
vaak partijen die geen goede propositie hebben, kostenopdrijvend en geen meerwaarde tov 
andere zorgaanbieder, geen contract. Meest nog in ggz. 

Kwaliteitskader wijkverpleging kan helpen bij opplussen kwaliteit. 



probleem met AL dat er vaak verschil is tussen ervaren AL en echte AL. Idem 
mbt contracten, hoe moeilijk zijn die echt? 

10.2.g 

Doc. 7.1 

VWS: zomerbrief 
Verhaallijn van de brief die we in de zomer gaan sturen: voor partijen die willen moet het 
makkelijk zijn te contracteren, partijen die niet willen of waar het niet nodig is, is ook 
duidelijk. 
Een paar van de besproken lijnen willen we opnemen in de brief en die leggen we nog aan 
jullie voor. 

Actie: Oproep aan verzekeraars te kijken naar concept-monitor NZa wijkverpleging 2018. 
Uit de monitor komt niet naar voren dat toenemend aantal zorgaanbieders geen contract 
wil. Daarnaast komt naar voren dat het lang duurt voor zorgverzekeraars reageren op signaal 
over budgetplafond. 

VWS over welke aantallen hebben we het qua contracten. Ook richting kamer. Msz, 
wijkverpleging, ggz, paramedie. 

Actie: VWS maakt format om aantallen gesloten contracten in beeld te brengen, 
zorgverzekeraars vullen format in 

10.2.g 

10.2.g 

Verder in brief 
maak onderscheid tussen aanbieders waarmee contract gesloten wordt, aanbieders 

die geen contract krijgt omdat hij niet voldoet aan de voorwaarden, omdat je selectief mag 
contacteren als zorgverzekeraar. 

pl hebben jullie ook overwogen om brief andersom te doen. Voorkomen dat er 
meer fijngeslepen kan worden aan contractering in plaats van iets te doen aan de echte 
problemen. 

de wereld is niet ordentelijk meer als je niet meer mag werken met machtigingen, geen 
materiële controle meer mag uitvoeren etc. 

VWS: we kijken nog naar de volgorde, we kijken nog naar de ingrediënten van het verhaal. 
Wat we niet willen is idem discussie als vorige keer bij w.v. artikel 13. Nieuwe kamer zal ook 
vragen naar hoe contractering wordt bevorderd. Tweede Kamer moet worden meegenomen 
in gedachtengang. 

, hoe kunnen verzekeraars cliënten beter bedienen wanneer ze voor gecontracteerde 
zorg kiezen? Om verzekerden naar gecontracteerde zorg te leiden. Eea dmv zorgbemiddeling 
en zorgadvies, bijv bij ziekenhuizen. Kan dat beter? 

10.2.g 

VWS: missen jullie elementen in de onderwerpen van de zomerbrief? 

steeds meer niet-gecontracteerde aanbieders maakt dat zorgplicht in gevaar komt, 
bijv omdat ongecontracteerde 24/7  bieden. En het kunnen organiseren van complexe zorg, 
crisisvorming, is organiserend vermogen aanwezig. 

het heeft premiegevolgen. 
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Zijn er voldoende keuzemogelijkheden? VWS heeft laten kijken of er ook bij naturapolis 
voldoende keus is, in Groningen en andere verre oorden. Er was voldoende keuze. 

10.2.g 	 het gaat niet om vrije keuze maar om ruime keuze. 

VWS: tevredenheid zorgaanbieder? 	 ziet vragen zorgaanbieders drastisch 
afnemen onder andere door vereenvoudiging contracten. Zie ook NPS-scores 
zorgaanbieders. 

VWS: wordt als tendens genoemd in de brief. 

kijk ook goed naar mogelijkheden die tariefdifferentiatie biedt. 
tariefdifferentiatie mag er niet toe leiden dat gecontracteerde zorg beter 

wordt betaald. Kijk daarom meer naar hinderpaal ipv dat NZa gaat kijken naar tarieven want 
vergoeding zorg moet kostendekkend zijn. Opslag voor gecontracteerde zorg kan dan 
kostenopdrijvend zijn. 

1 wijkverpleging onder AWBZ, alleen gecontracteerde zorg werd vergoed. 

Actie VWS: kijkt nog naar tarief wijkverpleging Zvw. 

10.2.g 	
te oefenen zodat er nog teruggevorderd kan worden? r, 	 wil standaard materiële 

1  kan je aan voorwaardelijke toelating mogelijkheden om materiële controle uit 

controle kunnen doen. 
Voorstel: Bij nieuwe zorgaanbieder mag je niet alleen na constatering van een statistische 
afwijking materiële controle uitoefenen, maar al eerder. Als je moet wachten op statistische 
afwijking ben je vaak al een of meer jaren verder. 

10.2.g 

Actie: VWS checkt of onder zo ja onder welke voorwaarden zorgverzekeraars bij nieuwe 
aanbieders materiële controle kunnen uitvoeren 

10.2.g 

NB bij hoorzorg betaalt zorgaanbieder, voorbeeld Specsaver betaalt de eigen bijdrage. Hoe 
dat te voorkomen? Hoe zit het met kraamzorg? 

Actie VWS: neemt dit mee in voorstel voor maatregel. 

Onderdeel van de brief kan zijn wat het gevolg is als maatregelen niet genomen worden. 

Actie VWS: kijkt naar wat ze daarmee kunnen doen. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

buiten reikwijdte 
verzoek 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

bestuurlijk overleg wijkverpleging 

24 april 2018 

VWS 

Actiz, BTN, PFN, V&VN, VNG, ZN, NZa, ZIN, VWS 

1. Opening  
VWS opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In korte tijd zijn er 
veel overleggen gepland en veel stukken verstuurd. De deelnemers vragen 
aandacht voor een zorgvuldig proces. 

2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 

3. Mededelingen 
Geen. 

4. Sectorplan aanpak regeldruk wijkverpleging 

MIENIEENEIPm 



buiten reikwijdte 
verzoek 
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5. Voorstel voor een vervolg agenda voor de wijkverpleging   

~~NIIIIMMI~M~k 
1. 	juiste zorg op de juiste plek' 

buiten reikwijdte 
verzoek 



' 

4. Kwaliteit en transparantie buiten 
reikwijdte 
verzoek 

7. e-health en technologie 
buiten 
reikwijdte 
verzoek 

Doc. 8. 

buiten reikwijdte 
verzoek 

2. Verstevigen verbinding tussen het medisch en sociaal domein 

3. Verder verbeteren contractering; tegengaan ongecontracteerde zorg 
:?ek.,F4WW9.1%N.VM . Voornis de 

zorgplicht van belang en zijn er grenzen aan keuzevrijheid. BTN merkt op dat mi 
oorzaak en gevolg door elkaar haalt. Door het uitsluiten van partijen bij 
contractering, wordt ongecontracteerde zorg gefaciliteerd. IE pleit voor 
aanpassing van het stelsel. Actiz geeft aan dat voortzetting nodig is van datgene 
wat in gang is gezet. VWS concludeert dat voor dit onderwerp extra overleg nodig 
is en zal dat organiseren., Dit gesprek is open voor alle partijen. Het is aan partijen 
zelf of ze de uitnodiging daarvoor aannemen. 

buiten reikwijdte 
verzoek 

10.2.g 

5. Arbeidsmarkt 

6. Terugdringen regeldruk 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 



8. risicoverevening buiten 
reikwijdte 
verzoek 

9. PG8 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 
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6. Verslag 11 april 2018 
Niet behandeld. 

7. Wat verder ter tafel komt 
Geen. 

8. Sluiting  
VWS sluit de vergadering. 



alleen 10.2.e Doc. 9. 

Fez (Actiz), (BTN), 

Verslag overleg VWS met Actiz en BTN over bevorderen contractering, dd 24 april 2018 

Aanleiding voor het overleg 
In het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat het (meerjarige) contract tussen 
zorgaanbieders en verzekeraars de basis is voor afspraken over prijs, kwaliteit en zorgverlening, en 
dat het kabinet gaat onderzoeken op welke wijze het onderscheid tussen gecontracteerde en niet-
gecontracteerde zorg verhelderd en versterkt kan worden. De minister van VWS heeft tijdens het AO 
wijkverpleging in januari zijn zorgen over de toename van de ongecontracteerde zorg met de Kamer 
besproken en aangekondigd dat hij de Kamer in het voorjaar zal berichten over de voorstellen van 
het kabinet om (meerjarige) contractering te bevorderen. 

Vragen VWS aan Actiz en BTN: 
• Zijn zorgaanbieders met het kabinet van mening dat de toename van de ongecontracteerde 

zorg in de wijkverpleging een zorgelijke ontwikkeling is? 
• Hoe zou de contractering verbeterd kunnen worden? 
• Wat zouden de zorgaanbieders daarvoor zelf kunnen doen? 
• Wat zouden zorgverzekeraars kunnen doen? 
• Wat zou de overheid kunnen doen? 

Tijdens het overleg is het volgende naar voren gebracht door Actiz en BTN: 
• Het is van belang om de groepen 'niet-willers' en 'niet-kunners' te onderscheiden en om bij 

de maatregelen daar rekening mee te houden. 
• ZOJP is in dit kader van belang: inkoop en verkoop van zorg moeten meer in regionale 

samenhang gebeuren. 
• We hebben alle zorgverleners keihard nodig om aan zorgbehoefte te kunnen voldoen. Van 

belang dat zoveel mogelijk zorgverleners zich committeren aan de zorgstandaarden en 
samenwerken in de ketens (geen 	 ). 

• Bij maatregelen kun je kiezen voor straffen of stimuleren. 
• Voor verbeteren contracteerklimaat zijn zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars aan zet. 
• Bepaalde onderdelen van de zorg zouden buiten de concurrentie moeten worden gehouden 

(bijvoorbeeld wijkgericht werken, onplanbare zorg en sommige vormen van specialistische 
zorg). 

• De regeldruk die gepaard gaat met contracteren is de grootste ergernis voor zorgaanbieders. 
• De op een-na-grootste ergernis is dat niet alle zorgaanbieders voor een contract in 

aanmerking kunnen komen. Zorgverzekeraars worden daar ook regelmatig voor op de 
vingers getikt door de rechter, omdat zorgaanbieders ten onrechte niet in aanmerking 
kunnen komen voor een contract. 

• Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen benchmark en deze is niet transparant voor 
zorgaanbieders 

• Uit de monitor van de NZa over de inkoop 2018 komt naar voren dat persoonlijk contact bij 
de contractering door de zorgaanbieders van belang wordt gevonden. 

• Het kwaliteitskader kan gaan helpen bij het uniformeren van het inkoopproces. BTN gaat 
onderzoeken of het kwaliteitskader voorwaarde kan worden voor lidmaatschap. Voor Actiz 
gaat dat nog te ver; wel wordt een governance-toets gehanteerd. 

• De mededingingswet staat samenwerking op sommige punten nog in de weg. 
• Inschatting Actiz en BTN is dat ongecontracteerde zorg zonder aanvullende maatregelen zal 

blijven toenemen. 

10.2.g 



Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

landelijke werkgroep wijkverpleging 

29 mei 2018 09:30 

Utrecht, Actiz 

Actiz, BTN, V&VN, NPF, ZN, VWS 

NZa, VNG, ZiNL 

Aanwezig' 
V&VN: 
ZN: 
	

Menzis , 	(Zorg en Zekerheid), 

NPF: 
Actiz: 
BTN: 
VWS: 	 voorzitter), 
directie PZo 
Procesbegeleider: 
Afwezig 
NZa: 
ZiNL: 
VNG: 

Mededelingen 

Verslag Landelijke Werkgroep (LW) 3 april 
Nav arbeidsmarktagenda: 

(verslag), 

buiten reikwijdte 
verzoek 

buiten reikwijdte 
verzoek 

'Voor de nieuwkomers in het gezelschap (eenmalig) de namen op een rijtje... C) 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

ZN 
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Nav voortgangsrapportage: 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

1 

Uitwerking afspraken sectorplan wijkverpleging (Programmaplan 
Rechtmatige Zorg), zie bijlage 

Voortgangsrapportage 

buiten reikwijdte 
verzoek 

buiten reikwijdte 
verzoek 
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reikwijdte 
verzoek 
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• Arteria-onderzoeken naar ongecontracteerde zorg en naar keuzevrijheid 
voor de cliënt: afgerond en krijgen beiden een vervolg in het nieuwe 
onderhandelaarsakkoord wiikverolenino. 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 
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Planning komende landelijke werkgroepen 
buiten reikwijdte 
verzoek 



Secretariaat: 
@zn.n  te 

Doc. 11. 

Van: 
Aan: 	 azn.n1 
Cc: 
Onderwerp: 	RE: Vers ag 'e) vri' ag 29 ver ing contracteergraa /ongecontracteerde zorg 
Datum: 	woensdag 4 juli 2018 14:37:00 
Bijlagen: 	Verslaa bijeenkomst VWS-ZN 29 iuni.docx 

image001.ong 

Bestek 	bijgevoegd het verslagje dat wij gemaakt hebben van de bijeenkomst op 29 juni. 
Vriendelijke groeten, 
~Mi 1 Ministerie van Volksgezondheid. Welzijn en Sport 
Senior beleidsmedewerker 1 Directie Zorgverzekeringen 
Parnassusplein 5 1 Den Haag 1 gebouw A, 10e verdieping 
Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 

070 340111111 1 06~  1 	 (8rninvws.n1  

Van:111~01~1@zwl> 

Datum: maandag 02 jul. 2018 12:30 PM 
Aan: 	 @minvws.nl>  
Kopie: 	 (dzn nl> 
Onderroer : Verslag(je) vrijdag 29/6 verhoging contracteergraad/ongecontracteerde zorg 
Beste 
We spra en elkaar afgelopen vrijdag op VWS over bovenstaande onderwerp. 
Ik weet dat jullie kort verslag voorbereiden, wat wij graag willen meesturen naar onze 
bestuurscommissie. Die stukken gaan as woensdag uit, denk je dat het lukt om een concept verslag met 
ons voor die tijd te delen? 
Dank! 

Ma 

Met vriendelijke groet, 

Fout! Bestandsnaam niet opgegeven. 
Zorgverzekeraars Nederland 
Sparrenheuvel 1613708 JE ZEIST 

Deze e-mail en de inhoud daarvan is vertrouwelijk. Indien dit bericht 
niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze e-mail direct 
aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit 
e-mailbericht en/of infórmatie is niet toegestaan. Zorgverzekeraars 
Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet 
juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze 
e-mail. 

This e-mail and its contents are confidential and may be legally 
privileged. If this e-mail is not intended for you, please contact us 
immediately by reply e-mail and destroy the e-mail. Please don't use, 
copy or disclose the e-mail and its contents to anyone. 
Zorgverzekeraars Nederland is liable neither for the proper and 
complete transmission of the information in this e-mail nor for any 
delay in its receipt. 

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service. 



10.2.e tenzij 
anders vermeld 

Verslag bijeenkomst VWS-ZN bevorderen contractering, 29 juni 2018 

Aanwezig: 

VWS: 

HLA GGZ  
ZN heeft een aantal punten naar voren gebracht die niet toereikend in HLA aan de orde komen: 
• aanbieders die principieel geen contract willen (die zijn er, blijkt uit het Arteria rapport), 
• bij niet-gecontracteerde zorg speelt meer dan alleen ondoelmatigheid waar het in de tekst toe 

verengd is (er zijn ook kwaliteitsissues, beheersing macro-kader), 
• het gewenste onderscheid in tarieven tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg. 
Naar verwachting brengt ZN (een deel van) deze punten ook in op het aanstaande BO. 

Kabinetsbrief bevorderen contractering 
• Gaat voor Prinsjesdag naar de TK 
• Maatregelen zoals genoemd in HLA wijkverpleging worden daarin opgenomen 

Monitoring bevorderen contractering 
Het gaat om twee aspecten: 
1. Welke verbeteringen voeren zorgverzekeraars door om contracteerproces te verbeteren. 

Afgesproken is dat zorgverzekeraars dat in kaart brengen en aanleveren bij ZN. We gaan dat 
overzicht bespreken in het derde overleg VWS-ZN dat in november gepland wordt. Daarnaast zal 
de NZa een monitor uitbrengen over de zorginkoop in de wijkverpleging en de GGZ. 

2. VWS gaat met Vektis afspraken maken over het monitoren van de ontwikkelingen van niet-
gecontracteerde zorg. Dit wordt afgestemd via de werkgroepen die de HLA's hebben voorbereid. 

Onderzoek Arteria GGZ 
VWS presenteert de uitkomsten van het onderzoek (presentatie is bijgevoegd). Meeste uitkomsten 
worden door de zorgverzekeraars herkend. Punten die naar voren zijn gebracht: 
• Zorgverzekeraars geven aan dat volume niet-gecontracteerde zorg sinds 2016 verder is 

toegenomen. 
• Privacyverklaringen worden steeds meer ingezet. Bij een privacyverklaring is materiële controle 

niet mogelijk. Ook een machtiging biedt daarvoor geen oplossing, want er is geen grond bekend 
om de zorg af te wijzen. Zorgverzekeraars weten bij een privacyverklaring niet of de diagnose 
correct is. Een second opinion op de diagnose zou bij privacyverklaringen behulpzaam zijn: dit zal 
ZN opnieuw inbrengen bij het HLA GGZ. 

• Dat verschil in kosten tussen gecontracteerd en niet-gecontracteerd zo beperkt is komt ook 
omdat zorgverzekeraars niet alles wat gedeclareerd wordt betalen. 

• Bij een aantal diagnoses is de q bij niet-gecontracteerd duidelijk hoger dan bij gecontracteerd. 
• Dat zorgaanbieders aangeven dat controle zorgverzekeraar ongewenst is dat is zorgelijk. 

Rechtszaken 
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Niet-gecontracteerde zorg GGZ 

Rapport Arteria 

Belangrijkste bevindingen 
1. Kwantitatief deel 
2. Kwalitatief deel 
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Aandeel niet-gecontracteerd neemt toe 

Aandeel niet-gecontracteerde zorg 
9,0% 

7,0% 

5,0% 

3,0% 

1,0% 

-1,0% 

8,5% 

2014 	 2015 	 2016 	 2014 	 2015 	 2016 

Aandeel vergoed bedrag 	 Aandeel patiënten 

III Klasse 4: minder dan 0,5% gecontracteerde zorg 

I Klasse 3: 0,5% tot 50% gecontracteerde zorg 

■ Klasse 2: 50% tot en met 99,5% gecontracteerde zorg 

• Klasse 1: meer dan 99,5% gecontracteerde zorg 
Figuur Aandee1 niet-gecontracteerde zorg in vergoed bedrag en aanta} patiënten 2014 — 2016 tVektis) 
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Diagnoses patiënten niet-gecontracteerde zorg 
Percentage niet-gecontracteerde zorg van het totaal aantal patiënten 

999 - Dummy code t.b.v. privacy: N = 744 

015 - Somatoforme stoornissen: N = 3037 

Basis GGZ: Kort: N = 4016 

003 - Aandacht tekort: N = 2428 

Basis GGZ: Middel: N = 6406 

Basis GGZ: Intensief: N = 12233 

013 - Angst: N = 6936 

009 - Overige middelen: N = 2065 

004 - Restgroep diagnoses: N = 1062 

011 - Depressie: N = 8256 

008 - Alcohol gebonden: N = 1642 

Basis GGZ: Onvolledig: N - 1749 

001 - Overige stoornissen in de kindertijd: N = 57 

000 - Diagnostiek: N = 3893 

016 - Eetstoomisse n: N = 395 

014 - Persoonlijkheid: N = 3793 

002 - Pervasief: N = 1125 

000 - Behandeling kort: N = 3555 

Basis GGZ: Chronisch: N = 696 

012 - Bipolair: N = 415 

007 - Delirium: N = 122 

010 - Schizofrenie: N = 292 

000 - Crisis: N = 118 

0% 	5% 
	

10% 	15% 	20% 	25% 	30% 	35% 	40% 	45% 	50% 

ai Aandeel niet gecontracteerd binnen diagnosegroep 

Figuur : Percentage niet-gecontracteerde zorg t.o.v. totale vergoede bedrag per diagnosegroep 2016 (Vektis) 



Werkelijk niet gecontracteerd 	1  Verwacht niet gecontracteerd -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 

Figuur : Zorgkosten per patiënt, gecorrigeerd voor zorgvraagzwaarte, incl. (afwijking t.o.v.) verwachte kosten (Vektis) 

Niet-gecontracteerde zorgkosten per patiënt 
gecorrigeerd voor zorgvraagzwaarte 

Procentuele verschil tussen werkelijke en 
verwachte niet-gecontracteerde kosten 

Ambulant 	Overig 	PsychologischeVerslavingszorg Vrijgevestigde 
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Hogere kosten niet gecontracteerd, gecorrigeerd voor 
zorgvraagzwaarte 
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Hogere kosten niet gecontracteerd bij sommige 
diagnoses, gecorrigeerd voor zorgvraagzwaarte 

Procentuele verschil tussen werkelijke en 
verwachte niet-gecontracteerde kosten 

Zorg zonder verblijf 

	

000 - Behandeling kort 	-17%  ~I 
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000 - Diagnostiek 	-20%  MIMI 

001- Overige stoornissen in de... 	-6% 

	

002 - Pervasief 	-24% 
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Figuur : Procentuele verschil tussen werkelijke en verwachte kosten niet-gecontracteerde ggz 2016. uitgesplitst naar zorg zonder verblijf en zorg met verblijf 
(Vektis) 
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Kwalitatieve deel (1) 

• Patiënten 
— Baseren hun keuze voor een zorgaanbieder op de 

mening van de verwijzer, ervaring van naasten en hun 
eigen eerdere ervaringen. 

— Keuze niet-gecontracteerde zorg: 
• Ruimere aanbod 
• Kortere wachtlijsten 
• Persoonlijker 
• Behandelvrijheid 
• Eigen bijdrage -> kan ertoe leiden dat wordt afgezien van 

niet-gecontracteerde zorg. Zorgaanbieder adviseert soms 
andere polis te kiezen. 
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Kwalitatieve deel (2) 

• Zorgaanbieders 
— Bij een deel bewuste keuze niet-gecontracteerd 

werken: 
• vanwege administratieve lasten, 
• ongewenste controle op zorgprocessen vanuit de 

zorgverzekeraars 
• contractuele beperkingen zoals omzetplafonds. 

— Er zijn ook zorgaanbieders die vanwege de 
gestelde eisen niet in aanmerking komen voor een 
contract. 
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Kwalitatieve deel (3) 

• Zorgverzekeraars 
— Niet gecontracteerde zorg: weinig grip op 

kwaliteit, kosten en doelmatigheid 
— Er wordt geschuild onder privacy-verklaringen 
— Zorgaanbieders niet altijd bereid tot gesprek 
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Kwalitatieve deel (4) 

• Algemene punten van aandacht: 
— Gebrek aan informatie over de kwaliteit van de 

zorg (zowel gecontr als niet-gecontracteerd) 
— Gebrek aan duidelijkheid over eigen bijdragen bij 

een niet-gecontracteerde wanbieder 
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Van: 
Aan: 

10.2.e 
jo 
10.2.g 

Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

RE: Bijeenkomst met directeuren zorgverzekeraars 
donderdag 5 juli 2018 11:44:19 
Verslag bijeenkomst VWS-ZN 29 juni.docx  

Beste allen, bijgevoegd ontvangen jullie het conceptverslag van de bijeenkomst op 29 juni. 

Vriendelijke groeten van 

	Oors ronkeli'ke afs raak 	 
Van: 
Verzon en: maan a uni 	1815:30 
Aan: 

On u erwerp. jeen om met directeuren zorgverzekeraars 
Tijd: vrijdag 29 juni 2018 9:30-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: VWS, Parnassusplein 5, Den Haag, Zaal A-20.17 (Charybdiszaal 

Tijd: vrijdag 29 juni 2018 9:30-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, 
Stockholm, Wenen. 

Locatie: VWS, Parnassusplein 5, Den Haag, Zaal A-20.17 (Charybdiszaal 

Opmerking: in de GMT-offset hierboven is geen rekening gehouden met correcties voor de 
zomertijd. 

Geachte heer of mevrouw, 

Wij hebben elkaar een aantal keren gesproken in het kader van het bevorderen van 
contractering van zorg. Inmiddels is het HLA-wijkverpleging tot stand gekomen en zijn we 
op weg met een HLA over de ggz. Oorspronkelijk zou er vóór het zomerreces een brief 
over de maatregelen voor het bevorderen van zorgcontractering naar de Tweede Kamer 
gestuurd worden. Tijdens onze bespreking in De Lutte hebben we jullie geïnformeerd over 
het feit dat de minister in juli een "proces-brief" aan de Tweede Kamer stuurt (met daarin 
onder andere de resultaten van het onderzoek naar contractering in de ggz) en vlak na de 
zomer maar voorafgaand aan Prinsjesdag de brief met de maatregelen. 

Inmiddels heeft ZN heeft in haar brief d.d. 6 juni jl. verzocht om drie overleggen in het 

10.2.e jo 
10.2.g 
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kader van het "bewaken van afspraken verhogen contracteergraad", begin juli, begin 
september en begin november 2018. Conform het verzoek van ZN nodig ik jullie graag uit 
voor een overleg in juli met op de agenda onder andere de procesbrief. Vervolgens voor 
een tweede overleg begin september voorafgaand aan de start van de zorginkoop en 
voorafgaand aan het sturen van de brief aan de Tweede Kamer. Eind november komen we 
dan nogmaals bijeen na afloop van de zorginkoop om te bezien welke effecten de 
maatregelen hebben gehad. 

Als agenda voor het overleg in juli stel ik voor: 

Resultaten onderzoek naar contractering in de ggz; 

Vormgeven monitoring HLA's voorzover het gaat om contracteergraad; 

Stand van zaken rechtszaken. 

Het tweede agendapunt zie ik in de vorm van een brainstorm over de vraag hoe 
monitoring van de HLA's vorm kan krijgen." 

Als je vragen hebt, hoor ik het graag. Dankjewel! 

met vr groet, 

Mw.mr. 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Directie Zorgverzekeringen 

Senior beleidsmedewerker 

Tel.: 070-34C: 

Mobiel: 06: 

Email: 	IPminvws.ni  

Vaste vrije dag: vrijdag 
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Verslag bijeenkomst VWS-ZN bevorderen contractering, 29 juni 2018 

Aanwezig: 

VWS: 

HLA GGZ 
ZN heeft een aantal punten naar voren gebracht die niet toereikend in HLA aan de orde komen: 
• aanbieders die principieel geen contract willen (die zijn er, blijkt uit het Arteria rapport), 
• bij niet-gecontracteerde zorg speelt meer dan alleen ondoelmatigheid waar het in de tekst toe 

verengd is (er zijn ook kwaliteitsissues, beheersing macro-kader), 
• opnieuw kijken naar de tariefstructuur/hoogte tarieven . 
Naar verwachting brengt 11‘,«1 (een deel van) deze punten ook in op het aanstaande BO. 

Kabinetsbrief bevorderen contractering 
• Gaat voor Prinsjesdag naar de TK 
• Maatregelen zoals genoemd in HLA wijkverpleging worden daarin opgenomen 

Monitoring bevorderen contractering 
Het gaat om twee aspecten: 
1. Welke verbeteringen voeren zorgverzekeraars door om contracteerproces te verbeteren. 

Afgesproken is dat zorgverzekeraars dat in kaart brengen en aanleveren bij 	1 We gaan dat 
overzicht bespreken in het derde overleg VWS-ZN dat in november gepland wordt. Daarnaast zal 
de NZa een monitor uitbrengen over de zorginkoop in de wijkverpleging en de GGZ. 

2. VWS gaat met Vektis afspraken maken over het monitoren van de ontwikkelingen van niet-
gecontracteerde zorg. Dit wordt afgestemd via de werkgroepen die de HLA's hebben voorbereid. 

Onderzoek Arteria GGZ 
VWS presenteert de uitkomsten van het onderzoek (presentatie is bijgevoegd). Meeste uitkomsten 
worden door de zorgverzekeraars herkend. Punten die naar voren zijn gebracht: 
• Zorgverzekeraars geven aan dat volume niet-gecontracteerde zorg sinds 2016 verder is 

toegenomen. 
• Privacyverklaringen worden steeds meer ingezet. Bij een privacyverklaring is materiële controle 

niet mogelijk. Ook een machtiging biedt daarvoor geen oplossing, want er is geen grond bekend 
om de zorg af te wijzen. Zorgverzekeraars weten bij een privacyverklaring niet of de diagnose 
correct is. Een beoordeling van de de diagnose zou bij privacyverklaringen behulpzaam zijn: dit 
zal ZN opnieuw inbrengen bij het HLA GGZ. 

• Dat verschil in kosten tussen gecontracteerd en niet-gecontracteerd zo beperkt is komt ook 
omdat zorgverzekeraars niet alles wat gedeclareerd wordt betalen. 

• Bij een aantal diagnoses is de q bij niet-gecontracteerd duidelijk hoger dan bij gecontracteerd. 
• Dat zorgaanbieders aangeven dat controle zorgverzekeraar ongewenst is dat is zorgelijk. 

Rechtszaken 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Landelijke Werkgroep wijkverpleging 

7 augustus 2018 09:30 

Utrecht, Actiz 

Actiz, BTN, NZa, V&VN, VNG, VWS, ZIN, ZN 

PFN 

VGN 

1. Opening en vaststelling agenda 
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3. Verslag Landelijke Werkgroep (LW) 29 mei 

4. Planning LW en BO najaar 2018 

buiten reikwijdte 
verzoek 

5. Voortgang HLA 2017-2018 
(inclusief voortgang kwaliteitsprojecten) 

6. Aanpak uitvoering HLA 2019-2022 
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7. Second opinion 
(VWS, directie Zorgverzekeringen,' r  <s s 	@minvws.n1) kwam 

langs om te discussiëren over second opinion op de indicatiestelling van de 
wijkverpleging. Dit is in het kader van een brief over contractering die kort na 
Prinsjesdag naar de Kamer gaat. ,  ineemt de input van de LW mee in deze brief. 
Dit zal nog een open stuk zijn. VWS organiseert een bureau- en een bestuurlijk 
overleg over contractering en zal de data hiervoor sturen. 

10.2.e 

8. Wvttk 
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9. Sluiting 
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Overleg VWS-ZN over bevorderen van contractering, 31-8-2018 

Aanwezigen: 
VWS : 

10.2.e jo 
10.2 g 

ll~u;.: 	 -11111~E~ 

1. Toelichting VWS op inhoud concept-brief 
VWS geeft een toelichting op de inhoud van de kabinetsbrief. Daarin zullen de volgende 
paragrafen aan bod komen: 

belang van contracteren 
aantal uitgangspunten 
terugblikken op onderzoeken 

- nadelen niet- gecontracteerde zorg o.a. kosten en kwaliteit en controleproblematiek 
HLA's afspraken wat zorgverzekeraars gaan doen en om niet- gecontracteerde zorg tegen 
te gaan w.o. materiële controle mogelijke te maken, second opinion en onafhankelijk 
inhoudelijke deskundige, cessieverbod, betaalovereenkomst, en machtigingsvereiste, 
samenwerking op toezicht kwaliteit. 

Aparte onderwerpen in brief: 
- 	info verstrekking door zorgaanbieders aan cliënten 

berekening gemiddeld gecontracteerd tarief 
- 	prikkels die vanuit bekostiging geregeld kunnen worden. 
Tot slot zal worden aangegeven als uit de monitoring naar voren komt dat eea niet verbeterd, 
het kabinet de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg gaat aanpakken, door in de wet te 
regelen dat bij AMvB sectoren aangewezen kunnen worden waar vergoeding nader wordt 
ingevuld. Deze regelgeving wordt voorbereid zodat geen tijd verloren gaat als deze nodig is. 

Wet 
RvS jo 
10.2.g 

Reactie zorgverzekeraars  
• De inhoud van de brief komt tegemoet aan de verwachtingen. Het overzicht aan 

maatregelen is compleet. 
• 
• Mogelijk is vergoeding per sector regelen administratief ingewikkeld voor 

zorgaanbieders. 

• Gevraagd is wat VWS ervan vindt als zorgverzekeraar soms geen contact wil sluiten 
bijvoorbeeld omdat het een frauderende aanbieder is of omdat al aan de zorgplicht is 
voldaan. VWS heeft aangegeven dat het om de zorg gaat en niet om de zorgaanbieder. 

• Aanvullend heeft VWS aangegeven dat er nog een tekst wordt opgenomen over 
maatregelen op lekken aan de voorkant te dichten. Zijn we nog over in gesprek. In WTZA 
komt een meldplicht voor nieuwe zorgaanbieder; bezien wordt of meldplicht verplicht kan 
worden om een AGB-code te krijgen. 
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2. Contracteerproces verbeteren 
ZN heeft geïnventariseerd welke acties genomen worden. 
VWS geeft aan dat het goed is om de acties systematisch langs de afspraken uit het HLA te 
leggen. 
Vraag VWS: Gaat uit monitor NZA blijken dat contractering verbeterd is? 
ZN geeft aan zorgaanbieders zien dat zorgverzekeraars het beter doen. Zou mooi zijn als 
zorgaanbieders dat bevestigen, bv. BTN of Actiz. 
Gaan we bespreken tijdens overleg met zorgaanbieders. 

3. Machtigingen 
Na gewonnen rechtszaak gaan meer zorgverzekeraars machtigen voor wijkverpleging en ggz 
bij niet-gecontracteerde zorg. Maar niet allemaal. Aangegeven is dat het veel inspanning kost 
om het goed te doen, veel medisch adviseurs voor nodig, want een machtiging moet snel 
beoordeeld worden. 
Neveneffecten: mensen kiezen voor andere polis kiezen (restitutie); 
geheimhoudingsverklaringen (GGZ); zelfreinigend vermogen. 
Mogelijk alternatief: brief sturen aan klant met voor- en nadelen ongecontracteerde zorg. 
Niet iedere zorgverzekeraar heeft in dezelfde mate te maken met niet-gecontracteerde zorg. 

4. Second opinion (wijkverpleging) en onafhankelijke inhoudelijke deskundige (GGZ) 
In GGZ gaat het om de vraag of de medisch adviseur kan controleren; privacyprobleem. In de 
wijkverpleging gaat het om het vertrouwen in het indicatieproces. 
ZV en VWS gaan om de tafel om te bespreken wat het probleem is dat we hiermee willen 
oplossen en of dit de beste oplossing is. 

1 0.2 g 
5. Wvttk 
• Cessieverbod 	vraagt of het kabinet de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk gaat 

steunen als zij dit instrument gaan inzetten. 	voelde zich in het verleden niet 
gesteund door de minister bij een cessieverbod 

. Gaat VWS bij Stas checken. 
• Informatievoorziening aan verzekerden over vergoeding niet-gecontracteerde zorg en 

marktconform tarief en vindbaarheid informatie: VWS stuurt bevindingen naar ZN. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
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Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

landelijke werkgroep wijkverpleging 

18 september 2018 12:00 
Utrecht, Actiz 

Actiz, BTN, VNG, ZN, VWS, NPF, V&VN, NZa, ZiNL 

VGN 

1. Opening en vaststelling agenda 

2. Mededelingen en verslag LW 7 augustus 

3. Traject bevorderen contractering (kabinetsbrief) 
VWS ( 	j, directie Zorgverzekeringen) licht de opzet voor de 
kabinetsbrief toe. Partijen zullen indien nodig input geven per mail en geven aan 
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geven aan met deze opzet in te kunnen stemmen. Er zal een gepdate versie 
rondgestuurd worden voor bespreking in het Bestuurlijk Overleg van 27 
september. 

4. Aanpak uitvoering HLA 2019-2022 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

5. Regeldruk 5-minuten registratie 

6. Planning LW en BO 2019 

7. Wvttk en rondvraag 

wl en e en. 

8. Sluiting 

Ingeplande overleggen 
30 oktober 2018 	LW 
22 november 2018 	80 
11 december 2018 	JA/1 	  
22 januari 2019 	LW 
14 februari 2019 	130 
5 maart 2019 	 LW 
2 april 2019 	 LW 
11 april 2019 	 BO 
28 mei 2019 	 LW 
13 juni 2019 	 BO 
9 juli 2019 	 LW 
27 augustus 2019 	LW 
19 september 2019 	BO 
1 oktober 2019 	LW 
12 november 2019 	LW 
28 november 2019 	BO 

Met opmerkingen [ZI]: Deze was in een eerdere versie 
per abuis weggevallen. 
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Annotatie PO DGCZ-DZN op woensdag 26 september 2018 van 12.30 - 14.00 
uur 

1) Opening  

2) Mededelingen  

3) Verslag PO DGCZ-DZN 4 iuli 2018 (biilage 1) 

4) Actueel  
- Vervolg Zorg op de Juiste Plek 

- Traject rondom ongecontracteerde zorg 
Het traject is nu meer in de politieke fase. Verwachting is dat de brief midden november 
naar de TK wordt gestuurd. ZN is tevreden over het proces en inhoud van de brief. 
Punt van ZN is wel dat het nog steeds mogelijk is om ongecontracteerde zorg te 
ontvangen zonder een bijbetaling zorg te betalen. VWS geeft aan dat hetzelfde doel met 
andere maatregelen wordt bereikt, door het percentage dat wordt vergoed te verlagen of 
bijv uit te gaan percentage van vergoeding van het laagst gecontracteerde tarief worden 
de opbrengsten zo laag dat een aanbieder patiënten wel moeten laten bijbetalen. Als je 
vast legt dat patiënten moet bijbetalen bij ongecontracteerde zorg dan ligt het politiek 
veel ingewikkelder, want je treft de patiënt. Ook moet je dan als verzekeraar gaan 
controleren in de administratie van zorgaanbleders of patiënten wel een bijbetaling 
hebben gedaan. 

- Kwaliteitsgelden Zonmw 
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- Stand van zaken wetsvoorstellen 
Deregulering: 

Winst: 

11111111~111111111111r"'"-"""~ 
- Terugkijken op relatiemiddag ZN 25 september 

- Terugkoppelen gesprek ZN over gemeentepolissen 

- Cao-onderhandelingen voor de UMC's in relatie tot de afspraken over de OVA in het 
Hoofdlijnenakkoord 

5) BO wisselen van geneesmiddelen van 31 oktober 
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6) Overheveling van de extramurale behandeling naar de zvw 
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7) 	Kwaliteitsinformatie uit declaratiedata  
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9) 	Vergoeding verblijf kinderen die behandeld worden met orotonentheraoie 

10) 	Scherpere inkoop extramurale hulpmiddelen 

11) 	Rondvraag  
- 	Health Innovation Inititative 
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NVZ - proces en structuur indicatoren 
Já.áláka.alááll~1 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

bestuurlijk overleg wijkverpleging 

27 september 2018 

VWS, Apollozaal 2 

Actiz, BTN, PFN, V&VN, VNG, ZN, NZa, ZIN, VWS 

1. Opening 

2. Vaststellen agenda en stukken  
a. BO verslag 11 april 2018 
b. BO verslag 24 april 2018 
c. BO verslag 12 juli 2018 
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Naar aanleiding van de verslagen: 

De verslagen worden vastgesteld. 

3. Mededelingen 
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6. Stand van zaken minutenregistratie 
7- 
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4. Traject bevorderen contractering (kabinetsbrief)  
VWS licht toe hoe deze brief tot stand is gekomen en hoe deze voortborduurt op 
de afspraken uit de hoofdlijnenakkoorden voor de wijkverpleging en de GGZ. VWS 
geeft aan dat deze conceptbrief nog zal worden afgestemd met het BO GGZ, 
andere departementen en in de ministerraad zal worden behandeld. Naar 
verwachting zal de brief op 9 november naar de Tweede Kamer worden gestuurd. 
VWS vraagt de leden van het BO te reageren op het voorliggende concept. 

Onder andere de volgende punten worden ingebracht: 
Besteed aandacht aan onderbouwing van de beweringen in de brief. 
Is er ook aandacht voor de financiële positie van mensen en de keuzes die 
zij op grond daarvan maken? 

- Zorg voor een heldere invulling van het begrip doelmatigheid. 
- Wordt de machtigingsvereiste en het cessieverbod gebruikt en wat levert 

dat op? 
- Ongecontracteerde zorg is echt een probleem in de wijkverpleging en het 

versnipperd aanbod is extra reden tot zorg. 
- Zorgen worden geuit over het controleprotocol in relatie tot 

ongecontracteerde zorg. 
- Voorgesteld wordt de term `second opinion' te vervangen door de term 

`experttoets'. Dit omdat de term second opinion vooral een instrument is 
van de patiënt en het in dit kader niet zo wordt bedoeld. 

VWS bedankt eenieder voor de inbreng. 

5. Stand van zaken tariefafspraken wiikverpleginq 
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7. Brexit / no deal Brexit 

8. Aanpak uitvoering HLA 2019-2022 

. Juiste zorg OP de juiste plek (JZOJP)  
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11. Kickprotocollen 

12. Planning BO's in 2019  
VWS heeft een planning van BO's voor 2019 voorgesteld en verzoekt partijen deze 
planning in de agenda's op te nemen. VWS zal geen vergaderverzoeken uitsturen. 

13. Wat verder ter tafel komt 
Geen. 

14. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 
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Van: 
Aan: 

Onderwerp: 	Verslag van het overleg VWS/Zorgverzekeraars d.d. 30 november 2018 
Datum: 	 dinsdag 18 december 2018 16:13:26 
Bijlagen: 	Overled VWS - ZN 30-11.docx 

input zorgverzekeraars over wijze waarop zij contracteerproces verbeteren.docx 

Beste lezer, 

Hierbij het verslag met bijlage van het overleg van 30 november jl. 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Zorgverzekeringen 
telnr. (070) 340 '11 
gist @minvws.n1 

Let op: er geldt bij VWS een legitimatieplicht 
Voor bezoek aan de Algemene Leiding is een speciale 
balie bij de receptie op de begane grond 
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Overleg VWS - ZN/zorgverzekeraars 30 november 2018 

1. Opening en mededelingen 
• VWS blikt terug op bespreking van de brief 'bevorderen contracteren' in het AO 

wijkverpleging. Veel partijen willen eerst verbeteringen zien op het contracteerproces voordat 
verdergaande stappen kunnen worden gezet. Met name is gesproken over tijdig 
bijcontracteren en dat er voldoende contact mogelijk moet zijn. 

• Zorgverzekeraars geven aan dat veel zorgaanbieders persoonlijk contact willen kunnen 
hebben maar dat kan niet altijd. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor de monitor. 
Zorgverzekeraars informeren zorgaanbieders wel altijd als ze niet in aanmerking komen voor 
een contract over de reden daarvoor. 

• VWS meldt dat de toegezegde brief over de monitoring binnenkort naar de TK gaat. 

2. Verbeteringen zorgverzekeraars in contracteerproces 
Zorgverzekeraars hebben aangegeven welke verbeteringen zij hebben doorgevoerd in het 
contracteerproces. Zie in bijlage de verbeteringen samengevoegd door ZN. 

3. Transparantie over wel/niet contracteren 
• Zorgverzekeraars vinden het belangrijk om verzekerden te informeren over hun 

contracteerbeleid, welke criteria zij hanteren bij de contractering. Op de website vermelden 
wat de redenen zijn dat zij een individuele zorgaanbieder niet gecontracteerd hebben vinden 
de meeste zorgverzekeraars geen goed idee. Enerzijds kunnen dezen redenen heel divers 
zijn; het kan zijn dat de zorgaanbieder geen contract wil omdat ze het tarief te laag vinden, 
het kan zijn dat de zorgaanbieder te laat heeft gereageerd, of het kan zijn dat de 
zorgverzekeraar geen contract aanbied omdat hij al voldoende gecontracteerd heeft. 
Anderzijds kan een zorgverzekeraar in een juridisch steekspel terecht komen als de 
zorgaanbieder de redenen die de zorgverzekeraar aangeeft betwist. 

• Een zorgverzekeraar overweegt volgens jaar op de website aan te geven of de reden voor 
geen contract is omdat de zorgverzekeraar geen contract wil of de zorgaanbieder dat niet wil. 

4. Samenwerking zorgverzekeraars IGJ bij toezicht op kwaliteit 
ZN-verband geeft aan dat ze samen met de IGJ aan het verkennen zijn hoe en op welke punten 
ze de samenwerking zoeken. Dat gaan ze begin 2019 concretiseren met een eerste werksessie. 
VWS vraagt of zorgverzekeraars ook de lijst van 20 'beruchte' GGZ-zorgaanbieders met de IGJ 
heeft gedeeld. Dat gaat ZN na. 

5. Stand van zaken rondom contracteren; hoe gaat het (wijkverpleging en GGZ) / signalen Actiz en 
Zorgthuisnl over lopend contracteerproces 
• Tijdens het BO Wijkverpleging heeft Actiz veel verwijten geuit over het contracteerproces. ZN 

heeft een extra overleg geïnitieerd. Daar zijn de afspraken uit het HLA herbevestigd. 
• Zorgverzekeraars geven desgevraagd aan dat zij het belang zien van tijdig bijcontracteren. 

Zorgverzekeraars hebben verschillende termijnen over bijcontracteren. Veelal staat in het 
contract dat zorgaanbieders aan de bel moeten trekken als zij 80% van de omzet vol hebben 
gemaakt. Zorgverzekeraars geven aan dat een te hoog of laag plafond bij grote instellingen 
betrokken wordt bij de onderhandelingen over het contract voor het volgende jaar. Tevens 
wijzen zorgverzekeraars erop dat een plafond ook een disciplinerende werking heeft en dat 
een afspraak over een korte reactietermijn daar haaks op kan staan. 

• Zorgverzekeraars gaan in 2019 meer met machtigingen werken. 
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• Beeld op dit moment is dat de contracteergraad in wijkverpleging hoger komt te liggen, 
althans gemeten in aantal contracten. Het zal moeten blijken of dat ook in de declaraties tot 
uitdrukking gaat komen. 

6. Stand van zaken rondom rechtszaken 

7. Stand van zaken bij de vormgeving van de second opinion 
Zorgverzekeraars zijn hiermee aan de slag. 

8. Afsluiting en rondvraag 
We zullen tzt bezien of en wanneer een nieuwe afspraak aan de orde is. 
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Eindbalans t.bv. overleg d.d. 30 november 2018 

Wijkverpleging 
• Ten aanzien van de instaperiteria: Verschillende zorgverzekeraars hebben vanaf 2018 de 

inkoopvoorwaarden fors vereenvoudigd. Voor nieuwe aanbieders is de procedure voor 
aanvragen vereenvoudigd. Ook wordt de contractering/instappen makkelijker gemaakt door 
online te contracteren met een beperkt aantal criteria. Op deze manier weet een zorgaanbieder 
direct welke afspraken gemaakt worden, i.p.v. lange inkoopgesprekken. Een grote 
zorgverzekeraar contracteert 400 wijkverpleegkundigen digitaal. Er wordt nadrukkelijk gekeken 
of de overeenkomst eenvoudiger en meer geniformeerd kan worden. 
Ook bij andere zorgverzekeraars zijn instaperiteria versoepeld, hierdoor hebben tientallen 
aanbieders aangegeven te willen gaan werken onder contract. 
Ook zijn aanmeldingstermijnen verlengd, waardoor het voor aanbieders makkelijker is om zich 
te melden voor een contract. Bij een grote zorgverzekeraar is deze aanmeldingstermijn verlengd 
van 2 naar 5 maanden. 

• Een andere zorgverzekeraar heeft het meerjarencontract in de wijkverpleging (looptijd 2 jaar per 
2019) als uitgangspunt genomen voor een contract, i.p.v. standaard een eenjarig contract. Dit is 
ook grote stap in het aantrekkelijk maken van het werken onder contract. 

• Ook worden niet-gecontracteerde aanbieders door verschillende zorgverzekeraars actief 
benaderd om onder contract te komen werken. Dit heeft er o.a. toe geleid dat in een korte 
periode tientallen aanbieders binnen de wijkverpleging onder contract zijn gebracht en dat de 
contracteergraad (in samenhang met maatregelen omtrent machtigingen en gebruik akte van 
sessie) de contracteergraad oploopt bij één zorgverzekeraar tot boven de 95%. Wel tekenen we 
hier nadrukkelijk bij aan dat zorgverzekeraars geen contracteerplicht hebben (er zijn aanbieders 
die niet in aanmerking kunnen komen omdat zij niet voldoen aan de criteria) en dat er aanbieders 
zijn die hoe dan ook, weigeren onder contract te werken. 
Ook zijn door andere zorgverzekeraars bijeenkomsten georganiseerd voor niet-gecontracteerde 
aanbieders om hen meer bij te brengen over het werken onder contract en het proces daarbij uit 
te leggen. Ook worden kennismakingsgesprekken gepland. 
Een andere grote zorgverzekeraar geeft aan zoveel mogelijk aanbieders te contracteren en 
daarbij te sturen op zinnige zorg inclusief ZZP. Overigens geldt dat t.a.v. ZZP'ers, een groot 
aantal zorgverzekeraars heeft aangegeven vanaf 2019 ZZP'ers te contracteren. 

• Verder wordt het werken onder contract aantrekkelijker gemaakt door een vrij volume te 
hanteren voor de meest doelmatige aanbieders. 

• Ook het aandeel onder contract te vergroten zijn door verschillende zorgverzekeraars de 
positieve (carrot) maatregelen gecombineerd met de 'stok': zo worden bij verschillende 
zorgverzekeraars machtigingen gehanteerd/ingevoerd en wordt een verbod op het gebruik van 
akte van sessies ingesteld. Een zorgverzekeraar stelt dat de combinatie van maatregelen (actief 
benaderen om te werken onder contract i.s.m. machtigingen en verbod akte van sessie) heeft 
geleid tot een contracteergraad tot boven de 95%. Een andere zorgverzekeraar geeft aan geen 
voorstander te zijn van een cessieverbod, aangezien dit voor beide partijen ook nadelen kent. 

• Tenslotte: voor het inkoopseizoen 2020 wordt opnieuw door zorgverzekeraars gekeken hoe de 
contractering nog aantrekkelijker gemaakt kan worden. 
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GGZ 
• Ook hierbij geldt dat de instaperiteria voor de contractering zijn vereenvoudigd. Voor 

vrijgevestigden geldt dat zij voor 2019 bij een grote zorgverzekeraar op drie momenten in 2018 
een contract kunnen afsluiten. Bij andere zorgverzekeraars worden aanmeldingstermijn 
aanzienlijk verlengd, zodat aanbieders zich langer kunnen melden voor een contract. Ook wordt 
werk gemaakt van het online contracteren, wat voor beide partijen toegevoegde waarde biedt. 

• Een andere zorgverzekeraar biedt de kleine instellingen en vrijgevestigden een tweejarige 
overeenkomst aan met een prijsafspraak. Daarbij worden geen extra (kwaliteits)uitvragen 
uitgevraagd bovenop het Kwaliteitsstatuur, om het aantal eisen beperkt te houden. 

• Bij een verschillende zorgverzekeraars worden met vrijgevestigden 
meerjarenafspraken/contracten gesloten waardoor dit leidt tot een hoge contracteergraad 
(ruim boven de 9o%). 

• Ook worden door zorgverzekeraars regionale bijeenkomsten georganiseerd, vinden er 
werkbezoeken plaats en vindt er regelmatig contact plaats tussen zorgverzekeraar en aanbieder. 

• Verder worden door verschillende zorgverzekeraars omzetplafonds losgelaten voor bepaalde 
vormen van GGZ. 

• Net als bij de wijkverpleging geldt dat verschillende zorgverzekeraars ook werken met 
machtigingen en het cessieverbod, om de niet-gecontracteerde zorg tegen te gaan. Ondanks de 
inspanningen, blijven er verschillende aanbieders die weigeren onder contract te werken. 

Paramedie 
• 
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Tussenbalans t.b.v. het overleg op 31 augustus: 

• Verschillende zorgverzekeraars hebben de contractering van nieuwe aanbieders opengezet voor 
het gehele jaar. Aanbieders kunnen zich het gehele jaar melden voor een contract. Dit geldt met 
name in de wijkverpleging. 

• Om de contracteergraad te verbeteren, hebben verschillende zorgverzekeraars ook niet-
gecontracteerde aanbieders benaderd voor een contract om te bezien of zij in aanmerking willen 
komen voor een contract. Ook wordt bezien of het gecontracteerde aanbod meer onder de 
aandacht van verzekerden kan worden gebracht. 

• Een aanzienlijk deel van de zorgverzekeraars gaat vanaf 2019 ZZP'ers contracteren. Eén lid 
heeft aangegeven dat t.a.v. ZZP'ers (niveau 3 en 4), zij zijn opgeroepen een overeenkomst te 
sluiten met instelling die de indicatiestelling (niveau 5) kan uitvoeren. Hierdoor komt men in 
aanmerking voor een contract. Dit is tot op heden erg succesvol (veel gehoor aan gegeven). 

• Verder neemt een zorgverzekeraar een meerjarencontract (2 jaar) als standaard (in plaats van 
uitzondering). 

• In ;4-verband is de Instaperiteria' voor nieuwe zorgaanbieders versoepeld om het op deze 
wijze makkelijke te maken voor een contract in aanmerking te komen. Als een aanbieder kan 
aantonen dat hij aan de instaperiteria kan voldoen, kan hij een contract krijgen met ingang van 1 
april van dat jaar. Ook hierbij geldt: hier zijn tientallen zorgaanbieders benaderd met de 
instaperiteria met de vraag of zij voor een contract in aanmerking willen komen. Netto resultaat 
hiervan is dat voor één van de - leden dit geleidt heeft tot onder contract brengen van 37 
aanbieders (in een periode van 4 maanden). Hierbij tekent wel een ander: : j-lid aan dat er—
desondanks deze grote inspanningen die door de leden zijn gedaan — dit lid in toenemende mate 
ziet dat er zorgaanbieders zijn die geen contract willen sluiten met een zorgverzekeraar. Dit is 
zorgelijk, zeker als het om restitutie gaat (en het actief wijzen hierop door aanbieders aan 
verzekerden). 

• Om de contractering aantrekkelijker te maken, heeft een ander lid voorgenomen om voor 
(doelmatige) aanbieders in de wijkverpleging een vrij volume te hanteren. Ook zijn diverse 
omzetplafonds verhoogd. Voor een ander lid geldt dat gedeclareerd kan worden met een 
integraal tarief (PV en VP). Ook geldt (voor dit lid) dat aanbieders met een omzetplafond tot 
100.000 euro of tussen 100.000 en 250.000 euro enkel een prijsafspraak krijgen (indien 
doelmatigheid is vastgesteld conform waardemodel). Het omzetplafond is begrensd tot 100.000 
euro of 250.000 waardoor deze aanbieder meer bewegingsruimte krijgen wanneer de zorgvraag 
stijgt. 
Voor een ander lid geldt dat omzetplafonds bij ZBC's en vrijgevestigde GGZ voor een deel zijn 
losgelaten. 

• Op het terrein van het verminderen van administratieve lasten zijn ook belangrijke stappen 
gezet. Zo wordt kritisch gekeken naar de interne processen om administratieve lasten te 
verminderen, bereikbaarheid, helderheid over afhandelingstermijnen/reponsetermijnen, helder 
inkoopbeleid. Gestreefd wordt de contractering zo makkelijk mogelijk te maken met zo min 
mogelijk administratieve lasten. Ook wordt gewerkt aan het snel declareren en het snel 
afhandelen van declaraties met korte betaaltermijnen. Anderen kennen een eenvoudig en 
beknopt contract. Daarnaast zijn procedures voor het aanvragen van een overeenkomst in de 
wijkverpleging/vrijgevestigden in de GGZ vereenvoudigd. 
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• Daarnaast geldt dat gecontracteerde aanbieders minder met machtigingen hoeven te werken 
dan niet-gecontracteerde aanbieders. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Landelijke werkgroep wijkverpleging 

22 januari 2019 09:30 

Actiz, Utrecht 

Actiz, PFN, Zorgthuisnl, V&VN, ZIN, ZN, VWS, VNG 

NZa 

VGN 

1. Opening 
VWS bedankt iedereen voor de goede gesprekken vrijdag en 
voor de snelle verslaglegging. 
Punt 4 en 5 draaien we om op de agenda, zodat er voldoende tijd is voor punt 
5. 

2. Mededelingen 

3. Verslag 11 december 2018 
Zorgthuisnl: naam Zorgthuisnl staat verkeerd vermeld. 
Verslag wordt vastgesteld met dank aan, 	, 	i voor de verslaglegging. 

4. Uitvoeringsraamwerk hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 



§2.1 JZOJP 

§2.2 Verbindingen sociaal domein en zorg 
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§ 2.3 Verbetering contractering en contracteergraad 
ZIN vraagt om goede definitie van 'nachtzorg'. Conclusie: nachtzorg 
weghalen, het gaat om onplanbare zorg. 

ZN mist opmerking over congres best practices rondom innovatie (inclusief 
geld hiervoor). Voorstel Actiz is om dit mee te nemen bij regiobijeenkomst die 
zij toch al houden in Q2. 

Zorgthuisnl licht toe dat het belangrijkste punt de trendlijn gecontracteerde 
zorg/ongecontracteerde zorg is. Belangrijk is om een definitie te geven aan de 
term 'ongecontracteerde aanbieder' (hoe zit het met aanbieders die met de 
ene verzekeraar wel een contract hebben en met de andere niet?), voordat we 
een heel grote uitspraak gaan doe op dit punt. 

§2.4 Kwaliteit 
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§2.5 Arbeidsmarkt 
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5. Vervolg op artikel Consumentenbond —, 	 - 
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§2.6 Terugdringen regeldruk 

§2.7 E-health en technologie 
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6. Rondvraag 
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2. Mededelingen 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Landelijke werkgroep wijkverpleging 

5 maart 2019 09:30 

Actiz, Utrecht 

Actiz, PFN, Zorgthuisnl, V&VN, ZIN, ZN, VWS, NZa 

VNG 

VGN 

1. Opening 

➢  ZN vraagt naar NZa-inkoopmonitor. Inschatting is dat die op BO 18 maart nog 
niet klaar is. Inkoopmonitor zal dus waarschijnlijk besproken worden op BO 
van 11 april, en worden voorbesproken in de LW daarvoor. 
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3. Verslag 22 januari 2019 
Goedgekeurd. 

5. Voorstel wetsvoorstel vergoeding niet-gecontracteerde zorg 
> 	Toelichting door VWS 	 directie 

Zorgverzekeringen). Het gaat om een wetgevingstraject dat veel tijd in beslag 
zal nemen, het heeft tot juli 2020 nodig. VWS zal ppt nasturen aan LW (graag 
vertrouwelijk behandelen!). VWS wil graag voornamelijk input op drie 
onderwerpen: vaststelling van de vergoeding, hoogte van de vergoeding en de 
overgangsperiode. 
VWS gaat er in beginsel van uit dat HLA paragraaf 2.3 wordt uitgevoerd en dat 
in het mooie geval dit conceptwetsvoorstel niet in gebruik genomen zal 
hoeven worden. 
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• PFN geeft aan het voorstel voorbarig te vinden, partijen hebben immers in 
HLA paragraaf 2.3 aangegeven om te werken aan terugdringen van 
ongecontracteerde zorg. Voor een verzekerde zijn administratieve 
maatregelen (bijvoorbeeld machtiging) ook al een hinderpaal. 

> Er is relatie met nieuwe bekostiging (maar die zal er in juli 2020 nog niet zijn). 
• NZa licht haar rol toe: uitvoeringstoets is relevant, want er moet gekeken 

worden naar oa handhaafbaarheid. NZa steunt het doel van het 
conceptwetsvoorstel. 

➢  

• VWS geeft aan dat de 75-80% een praktijknorm is; er is geen sprake van een 
feitelijke hinderpaal als de zorgverzekeraar 75-80 procent van het gemiddeld 
gecontracteerde tarief vergoedt. Op dit moment betaalt een patiënt vaak 
niets. 
Zorgthuisnl geeft ook aan dit voorstel voorbarig te vinden, omdat we 
paragraaf 2.3 in het HLA afgesproken hebben. 

• Actiz geeft aan de problemen te erkennen maar wil graag door praten op de 
drie genoemde punten in kleine setting, voordat de consultatieperiode begint. 
VWS zal hiertoe een afspraak inplannen. 

• Sector GGZ moet ook aangehaakt worden, geven partijen aan. 

6. Schrappunt zelfredzaamheidsmatrix 

7. Casemanagement Dementie 

8. Stand van zaken analyse onderbesteding budget wijkverpleging 2018 
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Verslag taakgroep HLA paragraaf 2.3 contracterinq 	 21-03-2019 

Aanwezig: 	 (ministerie VWS), 	 (ActiZ), MEM  (V&V), 
(Zorg & Zekerheid), 	 (ZN) en 	 (Zorgthuisnl). 

Afwezig: 	(NZa). 

1. Opening 

Het is de eerste vergadering van de taakgroep HLA paragraaf 2.3 contractering. Er is een concept 
plan van aanpak met de aanwezigen gedeeld. Inmiddels hebben het ministerie van VWS en de NZa 
gereageerd. Van de andere partijen wordt de feedback vandaag besproken. 

stelt voor om te gaan werken met het programma Teams. We kunnen daar gezamenlijk 
werken aan documenten, taken etc. We gaan dit met elkaar verkennen de komende tijd. 	heeft 
iedereen een uitnodiging gestuurd. 

2. Plan van aanpak 

Er wordt door L,  by, 	een korte toelichting gegeven op de vijf actiepunten. Besproken wordt dat de 
plannen zich enkel richten op 2019, na de midterm-review in september zal er terug gekeken worden 
en ook gekeken worden naar volgend jaar. 

Belangrijk om te vermelden is dat de partijen uit het HLA gezamenlijk een brief naar Minister De Jonge 
hebben gestuurd over de plannen en de Kamerbrief over de bekostiging van de wijkverpleging in 
relatie tot het HLA. 

Er zijn een aantal punten benoemd waarvan het de vraag is of dit hoort bij de taakgroep of bij de 
landelijke werkgroep. De vraag is wat de reikwijdte is van deze taakgroep? Er is besloten om deze 
vraag met 	(VWS) te bespreken en mee te nemen in de volgende landelijke werkgroep 
wijkverpleging. Dharma zal dit actiepunt op zich nemen. (Actie,. 

Vervolgens wordt het plan van aanpak pagina voor pagina doorgenomen. De feedback wordt 
meegenomen in een nieuwe versie van het plan van aanpak. 

• Aantoonbare innovatie 

• Raamwerk voor toets op indicatiestelling 
o Er is onlangs gesprek geweest over machtigingenbeleid van zorgverzekeraars tussen 

ZN en V&VN. Binnenkort volgen hier weer gesprekken over. Wij volgen deze 
gesprekken om te zien waar de behoefte precies ligt. 

• Trendlijn ongecontracteerde zorg 
o Vektis levert eerste gegevens op; wij willen daar graag een verdieping op. 
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o VWS heeft aan de NZa gevraagd om onderzoek te doen naar de verdieping van de 
redenen om ongecontracteerd te werken. Dit is wat ook in het plan van ZN en 
Zorgthuisnl stond. Om die reden sluiten we aan bij het onderzoek van de NZa. 
Zorgthuisnl check of wij in een begeleidingsgroep kunnen deelnemen (Actie 

3. Wetsvoorstel 

In de landelijke werkgroep is een presentatie gegeven door VWS over het wetsvoorstel. Een belangrijk 
signaal wat hier is besproken betreft het gevaar van de toestroom naar restitutiepolissen, het 
inkoopbeleid van zorgverzekeraars en de wijze waarop een tarief berekend zal moeten worden. 

4. Monitor NZa contractering wijkverpleging 

Op 29 maart ontvangt iedereen een conceptversie van de monitor. Iedereen heeft dan een week de 
tijd om hier op te reageren. ZN en Zorgthuisnl zullen de voorbereiding doen voor de bespreking van 
de monitor in de landelijke werkgroep wijkverpleging van 2 april en het BO van 11 aprill. 

5. Afsluiting 

1  Inmiddels is bekend dat de eerst conceptversie van de monitor op vrijdag 5 april 2019 verwacht wordt. 
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Taakgroep Contractering, HLA Wijkverpleging 
Betrokken partijen: ZN en zorgthuisnl (trekkers), ActiZ, NZa, VWS, V&VN 

Concept versie 0.2 (4 maart 2019) 

Plan van aanpak Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging paragraaf 2.3 Contractering 

Minister Hugo de Jonge van VWS en de partijen in de wijkverpleging (ActiZ, Zorgthuisnl, PFN, VNG, V&VN, 

ZN) hebben het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Met het hoofdlijnenakkoord maken zij 

afspraken over het voorkomen van (duurdere) zorg, de zorg dichter bij mensen thuis te brengen of juist 

verder weg (als dat omwille van de kwaliteit moet) en over het vervangen van bestaande zorg door nieuwe, 

innovatieve vormen van zorg zoals e-health. Verder zijn in het hoofdlijnenakkoord afspraken gemaakt 

rondom de contractering van de zorg. De afspraken vanuit het hoofdlijnenakkoord zijn vervolgens vertaald 

in een vlekkenplan waarin de verschillende doelen verspreid zijn over de 4 jaar. 

Taakgroep 

Om de conctracteringsafspraken uit het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022 te realiseren, is een 

taakgroep opgericht. Deze taakgroep bestaat uit ZN, zorgthuisnl, ActiZ, NZa en VWS. ZN en zorthuisnl zijn als 

trekker van deze taakgroep verantwoordelijk voor de resultaten die opgeleverd worden. Daarover wordt 

verantwoording afgelegd aan het Bestuurlijk Overleg Wijkverpleging, dat wordt voorgezeten door het 

Ministerie van VWS. 

In 2019 zal er gefocust worden op vijf actiepunten, namelijk: 

1. Leidraad voor onplanbare zorg is opgesteld en geldt voor alle verzekeraars (niet-concurrentieel domein 

en ook grensvlak zorg en sociaal domein). (juli 2019) 

2. Bij inkoop zijn duurzame afspraken gemaakt rondom aantoonbare innovatie en de kaders die 

verzekeraars hanteren voor innovatie. (sept 2019) 

3. Er ligt een raamwerk om 'toets op indicatiestelling' vorm te geven. (juni 2019) 

4. Trendlijn waaruit blijkt dat niet-gecontracteerde zorg tijdens de looptijd niet is toegenomen t.o.v. 

peiljaar 2017/2018 is opgeleverd. (april) 

5. Zorgverzekeraars maken jaarlijks op 12 november bekend wie zij hebben gecontracteerd. 

De NZa inkoopmonitor wijkverpleging geeft daarnaast jaarlijks inzicht op de volgende afspraken: 

6. Verzekeraars hebben aandacht voor kwetsbare groepen, zoals casemanagement dementie, medische 

kindzorg en palliatief terminale zorg. 
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7. Verzekeraars hebben aantoonbaar regio informatiebijeenkomsten georganiseerd of zijn in elk geval 

beschikbaar geweest voor bijeenkomsten georganiseerd door zorgorganisaties. ZN: Geen toezegging op 

gedaan. 

8. Het aantal klachten rondom bereikbaarheid van verzekeraars voor zorgorganisaties (en vice versa) zijn 

verder gedaald t.o.v. 2018, dit wordt gevolgd via de inkoopmonitor wijkverpleging van de NZa. ZN: Wat 

is de nulmeting? Wanneer is het een klacht? 

Als uit de NZa inkoopmonitor blijkt dat het gestelde doel niet is behaald, wordt hierop actie ondernomen. 

Op de volgende pagina's kunt u per punt of per verzameling van punten teruglezen wat het plan van aanpak 

is voor 2019. 

1. Leidraad voor onplanbare zorg is opgesteld en geldt voor alle verzekeraars (niet-concurrentieel domein 

en ook grensvlak zorg en sociaal domein). 

Opdracht Inzichtelijk maken wat het probleem is rondom onplanbare zorg, welke 

oplossingen er zijn en daarvoor een leidraad ontwikkelen. 

Verantwoordelijke Actiz, ZN en Zorgthuisnl (trekker), NZa 

Einddatum 1 juli 2019 

Doel 
	

De onplanbare wijkzorg in Nederland is goed georganiseerd. Hiervoor wordt een 

leidraad geschreven met succesfactoren en valkuilen bij het inrichten van de 

onplanbare zorg in een regio met daarbij inspirerende voorbeelden. In de 

leidraad aandacht voor de inkoop van deze zorg. 

Resultaat 1. Inzicht in de problematiek: wat is het probleem/omvang/definiëring/norm, 

vaststellen van de scope (wat wel/wat niet), gaat het om beschikbaarheid 

of bereikbaarheid)? 

2. Welke oplossingsrichtingen zijn mogelijk: het ophalen van good practices 

rondom onplanbare zorg & nachtzorg in verschillende regio's. 

3. Inzicht in succesfactoren, knelpunten en valkuilen en wat geregeld moet 

worden en hoe gefinancierd. 

4. Verspreiden van de leidraad en goede voorbeelden bij zowel 

zorgorganisaties als zorgverzekeraars. 

Aanpak Stap 1: ZN, zorgthuisnl en NZa halen intern de best practices op omtrent de 

inrichting van onplanbare zorg & nachtzorg. 

Stap 2: Vervolgens zullen er gesprekken gevoerd worden met deze goede 

voorbeelden. Daarbij zal bij deze gesprekken aandacht zijn voor allerlei 
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perspectieven; cliënt, zorgprofessional, zorgorganisatie en financier. Belangrijk 

item vormt ook het vragen naar succesfactoren en valkuilen om zo ook de 

verbinding te maken met andere regio's. 

Stap 3: Vervolgens zullen deze gesprekken uitgewerkt worden in een leidraad. 

In de leidraad zal ook aandacht zijn voor de implementatie van de goede 

voorbeelden in andere regio's. 

Dwarsverbanden Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 'de juiste zorg op de juiste plek', 

bekostigingstraject NZa 2020. 

Communicatie De leidraad die afgerond is in juli 2019 kunnen we dan gezamenlijk verspreiden. 

Uitvoerder Zorgthuisnl 

Tijdsinvestering Afhankelijk van het aantal goede voorbeelden. Per uitwerking van een goed 

voorbeeld is de verwachte tijdsinvestering 10 uur. 

Middelen Nader te bepalen: wellicht is er geld nodig om een leidraad op te laten maken. 
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Het is voor aanbieders duidelijk wat verzekeraars verstaan onder Innovatie en 

de goede voorbeelden worden landelijk gedeeld 

ActiZ, VNG, ZN (trekker) en Zorgthuisnl 

September 2019 (voor de inkoop 2020) 

Innovatie komt sneller tot stand en goede voorbeelden worden breder gedeeld. 

Kaders voor innovatie 

Stap 1: Vaststellen van criteria voor innovatie, definiëring en bepaling van de 

scope (zie oa SET): maart/april 2019. 	: wel eigen keuze kunnen maken. 

Kunnen onderscheiden. Niet verplicht om te volgen. 

Stap 2: Best practises ophalen: Denk ook aan WDTM (brancheorganisatie van 

woonzorgleveranciers); april 2019 

Stap 3: Conferentie: wat is innovatie en wat niet: zorgverzekeraars en 

aanbieders met elkaar in discussie: gedeelde visie: juni 2019 (subsidie 

aanvragen) 

Stap 4: Database met best practises: september: wat in regio A is verzonnen, 

kan je via SET ook in regio B implementeren (subsidie aanvragen) 

Juiste zorg op de juiste plek, E-health, 

Aanpak 

Dwarsverbanden 

Opdracht 

Deelnemers 

Einddatum 

Doel 

Resultaat 

ZORG 
THUIS 
NL 
Voor betrokken 
ondernemers. 

2. Bij inkoop zijn duurzame afspraken gemaakt rondom aantoonbare innovatie en de kaders die ZN 
hanteert voor innovatie. 

Uitvoerder 	 ZN 

Communicatie 

Tijdsinvestering 

Middelen Externe inhuur voor inventarisatie best practises 

Organiseren van bijeenkomst in juni. 

Bouwen van database + beheer beleggen (wie houdt bij) 

Vraag VWS: Gaat dit alleen om wijkverpleging of zorgbreed? 
Kan database in samenhang met Wlz worden georganiseerd, vooral als het zorgbreed is? 
NB In mei organiseert VWS (Z/LZ en l&Z) een masterclass innovatieve zorginkoop voor de Wlz 

ZN: 
Welke rol hebben verzekeraars in dezen. Wat willen we etaleren? 
SET eruit. 
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3. Er ligt een raamwerk om 'toets op indicatiestelling' vorm te geven. 

Opdracht Bij niet-gecontracteerde zorg kan gebruik worden gemaakt van een second 

opinion (toets op indicatiestelling), waarbij een andere partij kan worden 

gevraagd de indicatiestelling opnieuw te beoordelen. Dit indien er signalen zijn 

dat er sprake is van een niet-passende indicatie. De opdracht luidt: ontwikkel 

een raamwerk voor een toets op indicatiestelling. 

Deelnemers  ZN, zorgthuisnl, VWS, V&VN 

Einddatum Juni 2019 

Doel 
	

Het voorkomen van ondoelmatige zorg bij (vooral ongecontracteerde zorg), 

door de indicatiestelling te laten toetsen door een onafhankelijke derde. 

Resultaat  Raamwerk toets op indicatiestelling 

Aanpak 1. Inventariseren wat er al gedaan is (VWS, marterplan indicatiestelling, 

machtigingenbeleid verzekeraars) en vaststellen scope (alleen 

ongecontracteerde zorg?) maart/april 2019 

2. In kaart brengen wat de mogelijkheden (voor- en nadelen) om deze toets 

vorm te geven. April 2019 

3. Besluit voorleggen in BO Wijkverpleging 13 juni 2019 

4. Communiceren 

Dwarsverbanden Kwaliteit 

Uitvoerder ZN 

Communicatie t.z.t 

Tijdsinvestering 

Middelen 
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4. Trendlijn waaruit blijkt dat niet-gecontracteerde zorg tijdens de looptijd niet is toegenomen t.o.v. 
peiljaar 2017/2018 is opgeleverd. 

Opdracht In deze opdracht zitten twee deelopdrachten. Allereerst levert Vektis in 

opdracht van VWS een update van het aandeel niet-gecontracteerde zorg over 

recente jaren. Daarnaast wordt in opdracht van VWS door de NZA onderzocht 

wat de reden is dat organisaties ongecontracteerd werken. 

Deelnemers  VWS, ZN, Zorgthuisnl, ActiZ, NZa 

Einddatum September 2019 

Doel 
	

Trends in kaart brengen rondom de ongecontracteerde zorg 

Resultaat • Monitor Vektis: Per combinatie van zorgverzekeraar — aanbieder maakt 

Vektis inzichtelijk of er een contract is; zorg wordt op basis daarvan 

ingedeeld in gecontracteerd/niet gecontracteerd (??).Vektis hanteert 

daarbij de volgende definitie van niet-gecontracteerde zorg: xxxxxxxxx 

(volgt). Vektis maakt een update van aandeel niet-gecontracteerde zorg op 

basis van nieuwe gegevens 2017, 2018 en eerste kwartaal 2019. Vektis 

onderzoekt daarbij opnieuw of kenmerken van patiënten een verklaring 

kunnen zijn voor eventuele verschillen tussen gecontracteerde en niet-

gecontracteerde zorg. 

• Onderzoeksrapport NZa: redenen ongecontracteerde zorg. 

Aanpak Stap 1: De trendlijn wordt opgeleverd door Vektis voor het eerste kwartaal 2019 

en voor het gehele jaar 2019 (naast 2017 en 2018). 

Stap 2: Het onderzoek naar de redenen om ongecontracteerd te werken zal 

worden verricht door de NZa in een tweede deel, aansluitend op de Monitors 

contractering wijkverpleging en GGZ. VWS heeft dit met de NZa afgesproken. De 

NZa wil voor het tweede deel een externe partij inhuren.De oplevering hiervan 

is rond de zomer 2019. 

Stap 3: bespreking uitkomsten onderzoek en bepalen vervolg in BO 

Wijkverpleging 

Dwarsverbanden  Inkoopmonitor wijkverpleging van de NZa. 

Uitvoerder  ZN, Zorgthuisnl, VWS, NZa, Vektis 

Communicatie 

Tijdsinvestering 

Middelen 
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5. Zorgverzekeraars maken bekend wie zij hebben gecontracteerd. 

Opdracht Inzicht in gecontracteerde zorgorganisaties van wijkverpleging 

ZN Verantwoordelijke 

Einddatum  Achterhaald. Moet dit nog wel? 

Doel 
	

De zorgverzekeraar moet duidelijkheid geven over welke zorgorganisaties 

gecontracteerd zijn. 

Resultaat Op ieder website van de individuele zorgverzekeraars is een overzicht te vinden, 

eventueel met zoekhulp, van zorgorganisaties die gecontracteerd zijn. 

Aanpak Stap 1: Allereerst wordt er geïnventariseerd welke zorgverzekeraars dit 

overzicht nog niet op hun website hebben. 

Stap 2: Met de zorgverzekeraar die dit niet hebben wordt een plan hoe dit 

inzichtelijk gemaakt kan worden (muv ONVZ, ivm de restitutiepolissen) 

Dwarsverbanden 

Uitvoerder ZN 

Communicatie  ZN site, website indiv verzekeraars. 

Tijdsinvestering 8 uur 

Geen Middelen 
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6. Monitor NZa Wijkverpleging 

Opdracht 	 Er liggen drie afspraken die opgenomen zijn in de inkoopmonitor wijkverpleging 

van de NZa: 

1. Er is nagegaan of er in de inkoop aandacht is geweest voor extra kwetsbare 

groepen (casemanagement dementie, gespecialiseerde verpleging, 

medische kindzorg en palliatief terminale zorg). 

2. Het aantal klachten rondom bereikbaarheid van verzekeraars en vice versa 

voor zorgorganisaties zijn verder gedaald t.o.v. 2018, dit wordt gevolgd via 

de inkoopmonitor wijkverpleging van de NZa. 

3. Verzekeraars hebben aantoonbaar regio informatiebijeenkomsten 

georganiseerd of zijn in elk geval beschikbaar geweest voor bijeenkomsten 

georganiseerd door zorgorganisaties. 

Verantwoordelijke ActiZ, Zorgthuisnl, ZN en NZa, VWS 

Einddatum 	 November 2019 

Doel 

Resultaat 

Er wordt uit de NZa inkoopmonitor duidelijk hoe de contractering is verlopen 

tussen zorgverzekeraars en zorgorganisaties. 

Er ligt een notitie met de resultaten uit de inkoopmonitor van de NZa over 2019 

en er ligt een notitie met input voor de NZa hoe de bij volgende inkoopmonitor 

wijkverpleging deze thema's uitgevraagd moeten worden. 

Aanpak Er liggen drie opdrachten. De volgende stappen moeten gezet worden. 

Stap 1: Voor beide opdrachten geldt als eerste dat er gecheckt moet worden of 

dat in de inkoopmonitor over 2019 uitgevraagd wordt. 

Stap 2: Vervolgens moeten we in een werkgroep met de NZa (bestaande 

werkgroep) verkennen wat de uitkomsten zijn uit de monitor over 2019. Er 

kunnen dan ook weer acties uit komen die breed gedeeld worden met de 

landelijke werkgroep wijkverpleging. 

Stap 3: Vervolgens dienen we met elkaar een nieuwe formulering te maken van 

de bovenstaande thema's om deze vervolgens op te nemen in de nieuwe 

monitor over de contractering van 2020. 

Dwarsverbanden 

Uitvoerder 	 ZN en Zorgthuisnl 
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Communicatie 	 Er zal gecommuniceerd worden over de uitkomsten van de inkoopmonitor 

wijkverpleging door de NZa. Verder zullen de partijen op dit punt geen extra 

communicatie inzetten. 

Tijdsinvestering 	Ongeveer 20 uur. (5 uur voor analyse en schrijven notitie over 2019 en 15 uur 

voor de voorbereiding van de inkoopmonitor over 2020). 

Middelen 
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Cc: 
Onderwerp: 	verslag bijeenkomst 25 maart jl. 
Datum: 	 donderdag 4 april 2019 16:37:32 
Bijlagen: 	 Verslag bijeenkomst VWS-ZN 25 maart 2019.docx 

Beste allemaal, 

Zie voor het verslag svp de bijlage. 
Graag herinner ik u er nog aan om de vragen in het verslag richting VWS te beantwoorden 
waarbij de antwoorden op de vragen 1,3,4 en 5 in cc naar ZN (dus niet cf verzoek 
ZN/zorgverzekeraars het antwoord op vraag 2). 
De deadline voor die beantwoording is cf de afspraak gemaakt tijdens het overleg op vrijdag 19 
april a.s. 

Met vr groet, 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Directie Zorgverzekeringen 
M 06 
E 	Vminvws.n1  
Vaste werkdagen: ma t/m do 
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1. Opening 

Bepalen vergoeding niet-gecontracteerde zorg 

1.  
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Verslag bijeenkomst VWS-ZN bevorderen contractering, 25 maart 2019 

Aanwezig: 

2. Verslag 30 november jl. 
Er zijn geen opmerkingen gemaakt bij het verslag. 
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4. Overige afspraken HLA's 
• Samenwerking met de IGJ 

Er komt een eerste werkconferentie. 

• Cessieverbod/betaalovereenkomst/machtigingen: graag ontvangen wij informatie over 
de vraag welke zorgverzekeraar deze instrumenten hanteert ten aanzien van welke 
sectoren. 
Het gebruik van de machtiging is verschillend, bijv bij de GLI, medisch specialistische 
revalidatie, kaakchirurgie, wijkverpleging, ambulante verslavingszorg boven de 6000 
minuten. 
Er worden meer machtigingen gevraagd dan in het verleden. Zorgverzekeraars 
constateren dat er door het gebruik van de machtigingen meer aanvragen om een 
contract binnekomen. Ook verminderen de minuten daarmee. In sommige gevallen is het 
aantal uren sterk gedaald. 

• Second opinion: is er nieuws te melden over de stand van zaken bij de second opinion 
voor de wijkverpleging en de GGZ? 
GGZ: de vraag van zorgverzekeraars is of de positie van de medisch adviseur niet wordt 
ondergraven indien er een onafhankelijk adviseur komt? Kan de positie van de medisch 
adviseur niet versterkt worden? De verwachting ten aanzien van dit instrument zijn niet 
hooggespannen. 
Wijkverpleging: op 28 maart a.s. is er nieuw overleg wijkverpleging waar een Plan van 
aanpak wordt gepresenteerd. 

• Contracteerproces 
Er worden meer contracten aangevraagd, sommige normen zijn versoepeld zoals het 
minimum aantal uren. Ook voor paramedie en ggz. Budgetplafonds worden losgelaten in 
de ggz, wijkverpleging wordt continue gecontracteerd. 

Actie: de zorgverzekeraars geven via ZN informatie door aan VWS over de verbetering 
van het contracteerproces van 2020 ten opzichte van 2019. Over twee weken na datum 
verslag. 

5. Jurisprudentie: stavaza rechtszaken 
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6. Infractieprocedure: stavaza 

Doc. 23.1 

7. Wvttk 
De volgende bijeenkomst wordt gepland na de officiële consultatie van het wetsvoorstel. 
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anders vermeld Doc. 24. 

Verslag taakgroep HLA paragraaf 2.1 contractering 	 9-g-203.q 

& Zekerheid), 
Aanwezig: 	 (vervangt 	 ministerie VWS), 	 (ActiZ), 

(ZN), 
(NZa). 

i. Opening 
neemt voortaan ook deel aan dit overleg in verband met de systeemfuncties die worden 

genoemd in het HLA. Dat onderwerp raakt aan de ANW zorg afspraken die zijn opgenomen in de 
Kamerbrief toekomstbestendige wijkverpleging. 

2. Monitor NZa wijkverpleging 
Erik licht het proces toe. De reacties van alle partijen zijn ontvangen. Vorige week dinsdag is de 
definitieve versie vastgesteld in de RvB NZa. Het document ligt 2 weken bij VWS om de reactie van 
de minister te kunnen voorbereiden. A.s. maandag 13 mei is de publicatie NZa; Dan starten de 
lentetoer bijeenkomsten bij Actiz. 

Bespreking HLA-thema's: 
Aandacht voor kwetsbare groepen; dementie, medische kindzorg en palliatief terminale zorg. 
Regiobijeenkomsten 
Klachten rondom bereikbaarheid zorgverzekeraars. Niet gecheckt bij aanbieders: Besluit: 
meenemen 

(Zorgthuisnl), 



Doc. 24. 
alle onderstaande paragrafen 
buiten reikwijdte van verzoek 

Medische kindzorg: 

Palliatief terminale zorg. 

Regiobijeenkomsten: 
Uit de monitor blijkt dat deze minder vaak georganiseerd zijn. Wat de reden zijn is niet bekend. 
ZN: regiobijeenkomsten zijn oud-AWBZ denken. Daarnaast zijn er heel veel verschillende vragen en 
is een bijeenkomst wellicht niet geschikt. Verzekeraars proberen het inkoopbeleid zo helder 
mogelijk op te stellen. Actiz: voor aanbieders is het wel een manier om in dialoog te gaan. ZN: 
voorkomen dat individuele casuistiek wordt besproken. Daar is zo'n bijeenkomst niet voor bedoeld. 
Besluit: nader onderzoeken wat verwachtingen zijn van deze bijeenkomsten, wat wil je 
halen/brengen? ZN zal met verzekeraars kijken naar hun behoefte en ervaringen (programma's 
opvragen). Actie:, 	. Actiz + zorgthuisnl vragen na : wat heb je nodig voor optimale 
voorbereiding? Actie, 
Begin juli terugkoppeling in deze taakgroep. AGENDA 

Bereikbaarheid 
In de HLA staan 3 elementen over bereikbaarheid. 
• Voldoende bereikbaar verzekeraars: is verbeterd. NB NZa heeft dit niet gecheckt bij aanbieders, 

is wel goed om ook te doen volgend jaar. 
• In samenspraak beschikbaar voor overleg: gezien de aantallen kleine aanbieders (1700 <1.0 

klanten, 300 < 3o klanten) is het niet te doen qua capaciteit bij de verzekeraars, maar er is wel 
behoefte. Alleen via Vecozo is er contact. Waar ligt de grens? Is er een manier om tegemoet te 
komen aan de kritiek kleine aanbieders? Actiz graat de grote aanbieders vragen hoe zij hiernaar 
kijken. Wij hebben nu geen oplossing. 

• Regiobijeenkomsten: organiseren door koepels? Zie ook boven. 
Besluit: Blijven monitoren en weer opnemen in monitor volgend jaar (incl navraag bereikbaarheid 
aanbieders). 

Overige thema's 
Zorgthuis: grote verschillen in tarieven tussen grote en kleine aanbieders. Kleine aanbieders krijgen 
lagere tarieven. Hoe komt dit. NZa: dit wordt meegenomen in de evaluatie integrale tarieven 
Zorgthuis: Bij-contractering is heel hoog. Hoe ga je daar mee om? Waarom moet je al zo snel 
bijcontracteren? Is dat omdat het niet is gelukt meer te krijgen, of te laag ingeschat? Extrapoleren is 
heel lastig. Proces loopt nog wel stroef aan beide zijden. Wat is er nodig om dit proces te versnellen? 
Besluit: opstellen van een leidraad/Infographic. Waar moet het verzoek aan voldoen (goede 
onderbouwing: op welke wijze zin berekenen? ZN: In het inkoopbeleid staat het duidelijk 
beschreven, wat kan nog aanvullend zijn. Hoe groot is het probleem, en dan de oorzaak/knelpunten 
achterhalen?: 
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. Innovaties: 

Doc. 24. 

Voor de volgende keer: opzetje wat we gaan uitvragen. Actie 

Voorbereiding bespreking in LW 
doet presentatie van de monitor. Taakgroep geeft aansluitend onze reactie. 

. ANW zorg, kamerbrief De Jonge, voortgangsrapportage bekostiging Nza 

5. 	Monitor Vektis op ongecontracteerde zorg. 
mailt het plan van aanpak door. Als de conceptversie klaar is, bespreken in de taakgroep en 

Vektis uitnodigen voor presentatie. Actie 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

. Rondvraag 

: status second opinion.? V&VN is hiermee bezig. Al 2 sessies gehad met NWG om iets voor 
te bereiden. Inhoud ligt bij de beroepsgroep. V&VN wil hier voor de zomer consensus over hebben. 
Daarnaast wordt het normenkader met indicatoren gevuld. Idee is dat de verzekeraar hiermee aan 
de hand een indicatie kunnen afwijzen. Wordt besproken met ZN. Actie ZN/V&VN 

verdiepend onderzoek NZa naar redenen niet contracteren. 2 bureaus. Er komt een 
expertgroep/klankbordgroep. Nu gunning bezig. In augustus resultaten. Op agenda van september 
van deze groep. AGENDA 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

7. Afsluiting 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Landelijke werkgroep wijkverpleging 

16 mei 2019 09:30 

Zorgthuisnl, Houten 

Actiz, PFN, Zorgthuisnl, V&VN, ZIN, ZN, VWS, NZa 

VNG 

VGN 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. NZa inkoopmonitor wijkverpleging 
De NZa geeft een presentatie over de belangrijkste punten uit de inkoopmonitor 
wijkverpleging. Aangezien dit de eerste monitor is tijdens de uitvoering van het 
huidige hoofdlijnenakkoord, kan dit als een 0-meting worden gezien. 

> De NZa geeft aan dat het inkoopbeleid beter gestandaardiseerd kan 
worden. De werkgroep administratieve lasten heeft hier ook aan gewerkt. 
Zorgthuisnl stuurt naar de NZa wat vanuit de werkgroep is 



buiten 
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gestandaardiseerd en de NZa laat weten wat er nog niet voldoende is 
gestandaardiseerd. 

• Een van belangrijkste punten uit monitor is de snelheid waarmee 
bijcontractering wordt geregeld. In taakgroep is hier al over nagedacht. 
We spreken af dat de NZa aansluit bij de taakgroep en de PFN wordt 
agendalid. Volgend jaar bespreekt de NZa de opzet van de monitor in deze 
taakgroep, zodat geen aparte begeleidingscommissie nodig is. 

4. Paragraafupdate contractering 
De taakgroep contractering is op 9 mei bij elkaar geweest en heeft de notitie 
opgesteld. ZN licht de notitie toe. 

buiten 
reikwijdte 
verzoek 

• ActiZ, Zorgthuisnl en ZN vragen bij hun leden na welke behoefte er ligt om 
het contact tussen aanbieders en verzekeraars te verbeteren. Dit wordt 
besproken in de taakgroep en vervolgens wordt een passend instrument 
gekozen, bijvoorbeeld de regiobijeenkomsten. 

• Bereikbaarheid: het is voor zorgverzekeraars niet mogelijk met alle kleine 
aanbieders contact te hebben. Er zijn goede voorbeelden waarbij 
aanbieders samenwerken richting de zorgverzekeraar. De taakgroep denkt 
na over wat zij met deze voorbeelden kunnen doen. 

• Er is meer duidelijkheid nodig over het proces van bijcontracteren. De 
taakgroep bekijkt of het nodig is om bijvoorbeeld een factsheet te maken. 

Wet RvS jo 
10.2.g 

5. Wetswijziging bevorderen contracteren 
VWS geeft een presentatie over de wetswijziging. De punten die langskwamen: 

> Het wetsvoorstel regelt 

De consultatieronde bestaat uit het bespreken van de presentatie in het 
BO. 
Het wetsvoorstel kan nu niet worden gedeeld en wordt openbaar als de 
wet naar tweede kamer gaat. 

6. Uitvoering HLA wijkverpleging 2019- 2022 

rbuiten reikwijdte 
verzoek 
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onderstaande 
paragrafen vallen 
buiten reikwijdte 
verzoek 

7. 	Stand van zaken brief toekomstperspectief wijkverpleging/bekostig ing 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

10.2.e tenzij anders 
vermeld 

verslag 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Bestuurlijk Overleg Wijkverpleging 

23 mei 2019 

Den Haag, New Babylon Meeting Center 

Actiz, Zorgthuisnl, PFN, V&VN, VNG, ZN, VWS 
(voorzitter dZ/pDGLZ), NZa, ZIN, procesbegeleider 

1. 	Opening  
opent de vergadering en meldt dat 	vandaag niet 

kan voorzitten vanwege een ander overleg. 

2. 	Mededelingen 
Geen. 

3 	Monitor contractering wijkverpleging 2019  
1 van de NZa presenteert de belangrijkste bevindingen uit de onlangs 

verschenen monitor contractering wijkverpleging 2019. Deze presentatie beperkt 
zich tot de punten uit de monitor die zien op de afspraken uit het HLA 
wijkverpleging. De NZa zal deze afspraken vier jaar lang monitoren. Er is 
overigens sprake van meerdere monitors. Er komt in het najaar nog een monitor 
vanuit Vektis en er komt in het najaar een verdiepend rapport over de 
beweegredenen om wel of niet te contracteren. 

De volgende onderwerpen komen tijdens de presentatie ter sprake: 
Belang om te komen tot een hogere respons van zorgaanbieders 
Zijn er ook specifieke signalen en zo ja, wat gebeurt daarmee? 
Grote spreiding van tarieven 
Bij bijcontractering en budgetplafonds wordt het belang van de 
patiënt/cliënt te weinig naar voren gebracht. 
Nadere analyse nodig om vast te stellen of de OVA volledig is doorvertaald 
Belang om te investeren in mensen/personeel 

Het BO besluit dat de taakgroep contracteren (paragraaf 2.3.) de vraag naar de 
nadere analyse van het volledig doorvertalen van de OVA oppakt. 



buiten reikwijdte 
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4. 	Wetswijziging bevorderen contracteren  
van VWS presenteert de stand van zaken van het wetsvoorstel 

bevorderen contracteren 

Stand van zaken uitvoering HLA wijkverpleging 

E MIIIIIIM11~1~~wl 
6. 	Uitwerking Kamerbrief bekostiging en toekomstperspectief 

wijkverpleging 

Wet RvS jo 
10.2.g 

buiten reikwijdte 
verzoek 
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7. Verslag BO 18 maart 2019 
Het verslag wordt vastgesteld. 

8. W.v.t.t.k.  
Geen. 

9. Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering. 
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