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Algemeen zorginkoopbeleid
1

Algemeen

1.1

Inleiding

Voor u ligt het Algemeen zorginkoopbeleid voor 2023. Het Algemeen zorginkoopbeleid bestaat uit
twee delen:
1. In het eerste deel van het Algemeen zorginkoopbeleid leest u informatie en voorwaarden die
van toepassing zijn voor zorgaanbieders in heel Nederland (hierna te noemen ‘Generiek
zorginkoopbeleid’).
2. Het tweede gedeelte van het Algemeen zorginkoopbeleid (hierna te noemen ‘Regionaal
zorginkoopbeleid’) gaat specifiek in op onderwerpen die van toepassing zijn voor
zorgaanbieders die gevestigd zijn in de kernregio van Zorg en Zekerheid.
1.2

Wat zijn de wijzigingen per 2023?

In het Algemeen zorginkoopbeleid 2023 zijn de volgende inhoudelijke zaken gewijzigd ten opzichte
van 2022:
•

Het Algemeen zorginkoopbeleid bestaat uit twee delen: het Generiek zorginkoopbeleid en het
Regionaal zorginkoopbeleid.

In het Generiek zorginkoopbeleid 2023 zijn de volgende inhoudelijke zaken gewijzigd ten opzichte van
het Algemeen zorginkoopbeleid 2022:
•
•

•
•

Minimumeisen voor zorgaanbieders om in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst
zijn toegevoegd (hoofdstuk 2.1).
De uitleg over controle op doelmatigheid en rechtmatigheid is uitgebreid. Zorg en Zekerheid
maakt in overeenkomsten afspraken over het wel of niet machtigingsvrij declareren van zorg
(hoofdstuk 3.1).
Aanvullingen op het zorginkoopbeleid kunnen gedurende heel 2022 worden doorgevoerd
(hoofdstuk 8.1).
Zorg en Zekerheid werkt conform de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw. Deze
regeling volgt de voorheen door Zorg en Zekerheid gehanteerde Good Contracting Practices
op (hoofdstuk 8.1).

In het Regionaal zorginkoopbeleid 2023 zijn de volgende inhoudelijke zaken gewijzigd ten opzichte
van het Algemeen zorginkoopbeleid 2022:
•

•
•

Binnen de kernregio is de ‘stip op de horizon’ verder doorontwikkeld in vier leidende principes.
Daarmee geven wij meer inhoudelijke richting aan de zorginkoop. Onze focus ligt daarbij op
de samenwerking in de regio, de Juiste Zorg op de Juiste Plek, duurzame zorg en het leidend
maken van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid (hoofdstuk 5).
Er zijn zes nieuwe inhoudelijke thema's gedefinieerd: kwetsbare ouderen, wonen met zorg,
GGZ en mentaal welbevinden, preventie, digitale zorg en acute zorg (hoofdstuk 6).
Een nieuwe voorwaarde aan innovaties, namelijk het helpen om de gezondste regio te
worden, is toegevoegd. Deze voorwaarde bestaat nu naast de voorwaarden dat een innovatie
moet zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek en / of positieve gezondheid (hoofdstuk 7.1).

2

•
•

In plaats van drie vaste momenten waarop innovatievoorstellen worden beoordeeld, wordt een
innovatievoorstel per 2023 beoordeeld nadat deze is ingediend (hoofdstuk 7.3).
De vier vormen die een terugkoppeling op een innovatievoorstel kan aannemen worden niet
meer genoemd, hierdoor zijn alle type reacties mogelijk (hoofdstuk 7.3).

Naast de genoemde inhoudelijke wijzigingen kent het gehele Algemeen zorginkoopbeleid een
vernieuwde structuur met tekstuele aanpassingen.

Generiek zorginkoopbeleid
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Leeswijzer

In het Generiek zorginkoopbeleid leest u in hoofdstuk 3 welke zorgaanbieders in aanmerking komen
voor een zorgovereenkomst. In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe Zorg en Zekerheid werkt op het
gebied van doelmatigheid en rechtmatigheid. Hoofdstuk 4 sluit af met het belang van samenwerking
met integere zorgaanbieders.
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Hoe komt u in aanmerking voor een zorgovereenkomst?

Onderstaande paragrafen beschrijven welke minimumeisen gelden voor zorgaanbieders om in
aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst en welke uitsluitingsgronden van toepassing zijn.
De onderstaande algemene eisen gelden voor alle zorgsoorten. Indien in het zorginkoopbeleid van de
zorgsoort aanvullende specifieke eisen worden gesteld, moet ook daaraan worden voldaan om in
aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst.
3.1

Welke minimumeisen stelt Zorg en Zekerheid aan zorgaanbieders?

Zorg en Zekerheid stelt de volgende minimumeisen aan zorgaanbieders om in aanmerking te komen
voor een overeenkomst:
•
•
•
•
•
•
•
3.2

U declareert de overeengekomen zorg via het zorginkoopportaal van VECOZO. Hiervoor heeft
u de juiste certificaten. Waar mogelijk vindt de contractering plaats op ondernemingsniveau.
U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
U beschikt gedurende de looptijd van de overeenkomst over minimaal één AGB-code om te
kunnen declareren.
U beschikt over een adequate beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
U levert zorg volgens geldende richtlijnen, wet- en regelgeving, protocollen en werkwijzen van
de beroepsgroep.
U beschikt over een gedegen bedrijfsadministratie.
U voldoet aan de vereisten uit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).
Welke uitsluitingsgronden hanteert Zorg en Zekerheid?

Als er sprake is van één van de onderstaande uitsluitingsgronden, dan komt u als zorgaanbieder niet
in aanmerking voor een overeenkomst met Zorg en Zekerheid. Ook gedurende de looptijd van de
overeenkomst zijn deze uitsluitingsgronden van kracht:
•

U verkeert in staat van faillissement of liquidatie, uw werkzaamheden zijn gestaakt, er is tegen
u een surseance van betaling gestart of er is met u een faillissementsakkoord
overeengekomen.
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•
•
•
•
•
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Er is voor u een faillissement of liquidatie aangevraagd.
U heeft niet aan de wettelijke fiscale verplichtingen voldaan.
U heeft bewust onjuiste gegevens verstrekt, dan wel bewust juiste gegevens achtergehouden,
met de intentie om daarmee financieel voordeel te behalen.
Een integriteitsonderzoek levert hinder op bij u.
U bent strafrechtelijk veroordeeld.

Waar focust Zorg en Zekerheid op?

Onderstaande paragrafen beschrijven de focus van Zorg en Zekerheid op het gebied van
doelmatigheid en rechtmatigheid en ten slotte de integriteit van zorgaanbieders.
4.1

Hoe vindt een controle op doelmatigheid en rechtmatigheid plaats?

Zorgverzekeraars onderzoeken de doelmatigheid en rechtmatigheid van de in rekening gebrachte
prestaties. In het controleplan leest u welke controles Zorg en Zekerheid uitvoert om de zorg
kwalitatief zo hoog mogelijk te houden voor een betaalbare prijs. Zorg en Zekerheid maakt in
overeenkomsten afspraken over het wel of niet machtigingsvrij declareren van zorg. Waar nodig zet
Zorg en Zekerheid een machtiging in of vindt een achterafcontrole plaats. De focus hierbij ligt op het
effectief en efficiënt inzetten van zorggelden.
Zorg en Zekerheid werkt samen met andere zorgverzekeraars in het landelijk traject ‘Horizontaal
Toezicht’ om op basis van vertrouwen, begrip en transparantie in samenwerking met zorgaanbieders
tot rechtmatig en doelmatig declaratiegedrag te komen.
4.2

Wat verstaat Zorg en Zekerheid onder integriteit?

Samenwerken met integere zorgaanbieders is belangrijk voor Zorg en Zekerheid. Hierbij is de
transparantie die zorgaanbieders over de organisatie en uitvoering van hun dienstverlening bieden
van grote waarde.
Zorg en Zekerheid maakt gebruik van het portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieders (RIZ) en
controleert indien van toepassing of de UBO (de 'uiteindelijke belanghebbende') is geregistreerd.
Wanneer u geen UBO heeft geregistreerd, kan dit mogelijk consequenties hebben voor de uitbetaling
van declaraties.
Zorg en Zekerheid voert waar nodig zorgvuldig onderzoek uit naar de integriteit van zorgaanbieders.
Bevindingen die naar voren komen uit zo’n onderzoek kunnen eventueel aanleiding geven om:
•
•
•

geen contract aan te gaan met de zorgaanbieder;
contractuele verplichtingen met de zorgaanbieder op te schorten;
de contractuele relatie te beëindigen.

Regionaal zorginkoopbeleid
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Leeswijzer

In het regionaal zorginkoopbeleid leest u in hoofdstuk 6 hoe wij met u naar de gezondste regio willen
bewegen. In hoofdstuk 7 staan de vier leidende principes beschreven die de richting van Zorg en
Zekerheid bepalen, namelijk regionale samenwerking, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Positieve
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Gezondheid en duurzame zorg. In hoofdstuk 8 leest u over de thema’s waar Zorg en Zekerheid het
verschil op wil maken. Hoofdstuk 9 beschrijft de voorwaarden waar een voorstel voor innovatie aan moet
voldoen. Ten slotte leest u in hoofdstuk 10 algemene informatie over de planning.
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Hoe wij met u naar de gezondste regio bewegen

Met inwoners, zorg- en welzijnsaanbieders, gemeentes, werkgevers en andere regionale partners want wij kunnen dit niet alleen - willen wij van onze regio’s Zuid-Holland-Noord, Amstelland en De
Meerlanden de gezondste regio’s van Nederland maken! In dit Regionaal zorginkoopbeleid staan de
leidende principes en inhoudelijke thema’s centraal waarop wij, samen met u als zorgaanbieder, in
2023 het verschil willen maken voor onze verzekerden.
Een goede gezondheid laat onze verzekerden niet alleen optimaal van het leven genieten, maar
draagt er ook aan bij dat op de lange termijn zorg en begeleiding voor iedereen betaalbaar en
beschikbaar blijft. Aandacht voor duurzame zorg draagt eraan bij dat op de lange termijn ook de
leefbaarheid gegarandeerd blijft.
Wij realiseren de juiste zorg op de juiste plek via de zorginkoop en via onze regionale samenwerking
vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Zorginkoop doen wij met partijen waarmee we
een inkooprelatie hebben, regionale samenwerking doen wij daarnaast ook met Gemeenten,
welzijnspartijen en andere stakeholders in de regio.

Stip op de horizon voor onze kernregio’s
Verzekerden hebben de vaardigheden om goed om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale
uitdagingen in het leven. Vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid helpen en stimuleren
wij hen om zelf de regie te voeren over hun leven.
Hebben onze verzekerden zorg nodig? Dan is deze bij voorkeur thuis, dicht in de buurt of digitaal
beschikbaar. In de eerste lijn waar dat kan en specialistisch als het moet, maar altijd passend bij de
zorgvraag van de verzekerde.
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Verzekerden ondervinden daarbij geen hinder van versnippering in het zorgaanbod, onder andere
tussen preventieve, curatieve en langdurige zorg. Dit realiseren we door in onze kernregio’s de juiste
zorg op de juiste plek te organiseren.
Daarbij realiseren wij ons dat we dit niet alleen kunnen. Samenwerking op basis van vertrouwen is
noodzakelijk om deze stip op de horizon dichterbij te brengen en daar hebben wij u bij nodig!
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Vier leidende principes bepalen de richting

Zorg en Zekerheid maakt zich sterk voor regionale samenwerking. Dat doen we allereerst door
samen met de zorgaanbieders tot randvoorwaarden te komen waarmee we de verschillende
zorgsoorten optimaal verbinden. Om zo de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. Daarnaast
realiseren we de juiste zorg op de juiste plek door vanuit de beginselen van positieve gezondheid
naar gezondheid te kijken. Bij die benadering draait het om veerkracht en om het zelf de regie hebben
over de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Hierbij hebben we aandacht voor
duurzaamheid en een leefbare wereld, ook op de lange termijn.

7.1

Regionale samenwerking als basis voor een gezondere regio

De noodzaak om met gemeenten samen te werken, ontstond door veranderde wetgeving en de
daaraan verbonden verschuiving van taken in 2015. De verschuiving van een deel van de zorg van
het Rijk naar de gemeenten leidde tot versnippering in aanbod en financiering, waardoor toegang tot
zorg niet langer voor iedere bewoner of verzekerde gegarandeerd is. Samen met de gemeenten,
welzijnspartijen en andere stakeholders in de kernregio’s zet Zorg en Zekerheid daarom in op de
thema's GGZ, ouderenzorg en preventie; thema’s waarbij door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vastgesteld is dat toegankelijke zorg niet langer voor
iedereen gegarandeerd is. Zorg en Zekerheid gaat daarom met gemeenten en betrokken partijen
doelstellingen formuleren en regionale agenda’s vaststellen op deze thema’s.
7.2

Juiste Zorg op de Juiste Plek

De essentie van de juiste zorg op de juiste plek is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen

van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals digitale zorg).
Dat betekent dat wij:
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•
•
•
•
•
•

vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid naar het functioneren van mensen en hun
omgeving kijken;
aandacht hebben voor gezondheid, gedrag, preventie en tijdige signalering van ziekte;
toegankelijke ondersteuning en zorg voor iedereen bieden;
passende en effectieve zorg bieden,
zorg bieden met goede uitkomsten in termen van ervaren kwaliteit van leven;
zorg bieden tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten.

Meerjarenafspraken die de transformatie ondersteunen
Als regionale zorgverzekeraar zijn wij dé partner die afspraken maakt met een groot aantal zorg- en
welzijnsaanbieders in onze kernregio’s. Deze afspraken over het voorkomen, vervangen en
verplaatsen van zorg zijn nodig om voor onze verzekerden echt betere zorg dichtbij te organiseren.
Dat vraagt om behoorlijk ingrijpende veranderingen in de manier waarop zorg wordt verleend: bij
zorgaanbieders én in de keten.
De veranderingen in zorgverlening vragen om een langetermijnvisie. Daarbij horen ook
meerjarenafspraken, die voldoende vertrouwen geven om de gewenste omslag te maken, zonder dat
daardoor de continuïteit van de organisatie meteen onder druk komt te staan. Deze
meerjarenafspraken maken wij graag met regionale partners die onze visie op de gezondste regio
onderschrijven en daaraan actief met ons willen bijdragen. Een meerjarenafspraak komt altijd in goed
overleg tussen partijen en op basis van gedeelde visie, belangen en behoeften tot stand en kan nooit
eenzijdig worden afgedwongen.
Passende financiering voor passende zorg
De financiële prikkels in de Zvw stimuleren op dit moment met name het leveren van productie en nog
onvoldoende het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Wij verkennen graag samen met u welke
(eventueel domein overstijgende) afspraken en financieringsstructuren ervoor nodig zijn om deze
productieprikkels binnen de wettelijke kaders om te buigen naar prikkels die de best passende zorg
voor onze verzekerden stimuleren.
Digitale zorg als onderdeel van de transitie
Zorg en Zekerheid ziet de verdere ontwikkeling van digitale zorg als belangrijk instrument om de zorg
in de regio ook op de langere termijn toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Zorg
en Zekerheid staat daarom open voor (getoetste) innovaties op het gebied van digitale zorg.
Toepassingen waarvan de meerwaarde is bewezen willen wij dan ook graag vaker en sneller inzetten
voor onze verzekerden. Op dit vlak werken wij nauw samen met andere zorgverzekeraars in het
Kenniscentrum digitale zorg van ZN. In onze visie op digitale zorg zetten we onze doelstellingen op
het gebied van eHealth, zorgcommunicatie en datagedreven zorg verder uiteen.
7.3

Regie en veerkracht voor onze verzekerden via Positieve Gezondheid

De betekenis van Positieve Gezondheid vanuit Institute for Positive Health (IPH): ‘Gezondheid
als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke
en emotionele uitdagingen van het leven’.
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Om ervoor te zorgen dat mensen veerkrachtig
zijn en zo zelf de regie kunnen voeren over hun
gezondheid is een verandering nodig van de
manier waarop we in onze kernregio zorg en
welzijn bieden. Wij geloven dat de benadering
vanuit Positieve Gezondheid daarbij een
belangrijk middel is. Daarom moeten wij het
gedachtengoed van Positieve Gezondheid
gemeengoed maken en de toepassing ervan
concreet invulling geven.

Dat gaat alleen niet vanzelf, hiervoor is een beweging nodig. Een beweging die wij alleen samen met
gemeenten en zorg- en welzijnspartijen kunnen inzetten. Dat vraagt om motivatie van alle betrokkenen
en om mogelijkheden om echt vanuit Positieve Gezondheid te denken en te handelen.
Zorg en Zekerheid helpt en ondersteunt hierbij graag. Het partnership met IPH biedt ons hiervoor de
kennis en de mogelijkheden. Als zorgverzekeraar en zorgkantoor ondersteunen, faciliteren en
stimuleren wij professionals om te handelen vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.
Hierbij focussen wij ons vooral op fysieke fitheid, financieel meedoen, mentaal welbevinden en
meedoen in de samenleving. Denk hierbij aan scholing, aan tijd realiseren voor het positievegezondheidsgesprek en aan het samen met partners organiseren van motiverende, inspirerende en
educatieve sessies.
Ook zelf zorgen we ervoor dat onze medewerkers denken en handelen vanuit het gedachtegoed van
Positieve Gezondheid. Zo volgen onze collega’s trainingen en workshops en helpen wij elkaar in de
juiste toepassing ervan in het werk met onze partners.
7.4

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst

Zorg en Zekerheid wil vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemerschap graag bijdragen aan
duurzame zorg. Bewustwording bij bestuurders van zorginstellingen, maar ook bij zorgverleners,
verzekerden en inwoners is een voorwaarde om te verduurzamen en om dit proces te versnellen.
Hierbij sluiten we aan bij de Green Deal voor de zorg, met als doel gezamenlijk de verduurzaming van
de zorgsector te versnellen, door:
•
•
•
•

de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen;
circulair werken te bevorderen;
de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen;
het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van
iedereen bevordert.

In onze inkoopgesprekken brengen wij het thema verduurzaming aan de orde.
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Op welke thema’s maken wij in 2023 het verschil?

8

Voor de zorginkoop vanaf 2023 hebben wij een aantal inhoudelijke thema’s vastgesteld waarmee wij
invulling geven aan de beschreven leidende principes. Deze inhoudelijke thema’s zijn gebaseerd op
landelijke politieke beleidskeuzes, regionale trends en ontwikkelingen (waaronder de regiobeelden).
De inhoudelijke thema’s voor 2023 zijn:
• De rol van de zorgverzekeraar op het gebied van preventie;
• De demografische ontwikkeling met name op het gebied van de toename van het (relatief)
aantal (kwetsbare) ouderen in de regio;
• Begeleiding en zorg voor de kwetsbaren in een aaneensluitende GGZ keten in de wijk
beleggen;
• De mogelijkheden benutten die digitale zorg biedt op het gebied van kwaliteit,
toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg;
• Betere coördinatie en afspraken over optimale spreiding van voorzieningen in de acute zorg;
• Zorgen voor passende en voldoende woon- en zorgvoorzieningen die bijdragen aan zo lang
mogelijk zelfstandig wonen vanuit eigen regie.
Het is ons doel in 2022 voor elk van deze thema’s een visie op te stellen.
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Innovatief zorgaanbod

Zorg en Zekerheid vraagt aan zorgaanbieders die in de regio actief zijn om innovatieve ideeën aan te
dragen, want wij staan open voor een innovatief zorgaanbod. Graag geven wij deze innovatie samen
met u vorm, om zo de zorg te verbeteren. Regionale innovaties kunnen indien gewenst landelijk
worden opgeschaald.
9.1

Waar moet uw innovatie aan voldoen?

Zorg en Zekerheid zet graag in op reeds geïmplementeerde initiatieven die elders hun toegevoegde
waarde hebben aangetoond. Samen met zorgaanbieders wil Zorg en Zekerheid bestaande innovaties
verbeteren en verder ontwikkelen om zo de gezondste regio te realiseren.
In onderstaande opsomming leest u welke voorwaarden Zorg en Zekerheid stelt aan innovaties, alles
ter beoordeling van Zorg en Zekerheid:
•
•
•

•
•
•

Uw innovatie helpt om de gezondste regio te worden, zorgt voor de juiste zorg op de juiste
plek of stimuleert positieve gezondheid.
Uw innovatie verbetert de toegankelijkheid van de gezondheidszorg.
Uw innovatie is geschikt om de vier doelen van Quadruple aim gelijktijdig na te streven. Dit
betekent dat uw innovatie in ieder geval een positief effect, en zeker geen negatief effect, op
een van onderstaande onderdelen heeft:
o verbeteren gezondheid populatie;
o verbeteren ervaren gezondheidskwaliteit;
o verlagen zorgkosten;
o verhogen tevredenheid werknemers in de zorg en zorgaanbieders.
Uw innovatie heeft voor zoveel mogelijk verzekerden toegevoegde waarde.
Uw innovatie betrekt relevante stakeholders.
Uw innovatie is een aanvulling op reeds lopende initiatieven in de regio.
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9.2

Hoe dient u een voorstel voor innovatie in?

Voldoet uw innovatie aan bovenstaande voorwaarden? Dan kunt u op de volgende manier een
voorstel indienen bij Zorg en Zekerheid:
• Stuur een e-mail naar projectaanvraag@zorgenzekerheid.nl met daarin een beknopte
omschrijving van het project en contactgegevens van de indiener.
• U ontvangt binnen twee weken een eerste reactie met mogelijk aanvullende vragen.
• Komen we tot de conclusie dat uw voorstel kansrijk is, dan ontvangt u van ons een format
‘aanvraag innovatie voor zorgaanbieders 2023’ en een format voor de businesscase.
• Op basis van deze ingevulde formats wordt binnen twee maanden na ontvangst definitief
besloten of uw voorstel wordt gehonoreerd.

10 Algemene informatie zorginkoopbeleid
10.1 Hoe ziet de planning eruit?
Zorg en Zekerheid publiceert uiterlijk 1 april 2022 het zorginkoopbeleid voor 2023. Aanvullingen op het
zorginkoopbeleid kunnen gedurende heel 2022 worden doorgevoerd. Zorg en Zekerheid volgt de
Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw.
10.2 Waar vindt u meer informatie?
In het zorginkoopbeleid per zorgsoort vindt u meer inhoudelijke informatie. In deze stukken leest u
over de doelen die wij nastreven en vindt u specifieke planningen.
Disclaimer
Dit zorginkoopbeleid is opgesteld met inachtneming van de nu bekende wettelijke, beleids- en financiële kaders. Zorg en
Zekerheid behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het zorginkoopbeleid en de bijbehorende zorginkoopprocedure op enig
moment aan te passen wegens interne factoren of gewijzigde of nog te wijzigen wet- en regelgeving (inclusief
beleidswijzigingen) en gewijzigde of nog te wijzigen financiële kaders. Zorg en Zekerheid behoudt zich ook het recht voor om
het zorginkoopbeleid verder aan te vullen, te wijzigen en/of te verduidelijken, ook in het licht van de toekomstige effecten op de
zorg door de coronacrisis.
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