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FACTSHEET 
DSW Zorginkoop curatieve GGZ 2017, Vrijgevestigden 

 
Inleiding 
Deze factsheet bevat de hoofdpunten uit ons zorginkoopbeleid 2017 vrijgevestigden voor curatieve GGZ. Let op; deze 
factsheet bevat een samenvatting op hoofdlijnen en is daarmee géén vervanger voor het inkoopbeleid 2017.  
 
DSW Zorgverzekeraar  
DSW Zorgverzekeraar is een van oorsprong regionale zorgverzekeraar, gevestigd in Schiedam. DSW koopt tevens de zorg 
in voor ‘inTwente Zorgverzekeraar’ (sinds 2015 een volledige dochter) en voor ‘Stad Holland Zorgverzekeraar’, een 
eigenstandige zorgverzekeraar. Bij onze labels zijn circa 585.000 verzekerden aangesloten. 
 
Visie GGZ 

- De kwaliteit van de zorg wordt door de professionals bepaald. 
- Wij zien in de eerste plaats een rol voor ons weggelegd om ‘malpractice’ uit te sluiten. 
- Omdat wij keuzevrijheid van de verzekerde zeer belangrijk vinden, komen in principe alle zorgaanbieders die 

voldoen aan basis(kwaliteits)eisen, zoals bepaald door beroepsgroep, in aanmerking voor een contract 
- Wij kopen niet selectief in 
- Gepast gebruik van zorg speelt een belangrijke rol in het betaalbaar houden van de zorg. Een verzekerde zou zo 

licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk geholpen moeten worden.  
- Wij kopen zorg integraal in (GB-GGZ + S-GGZ).  

 
Wanneer komt u in aanmerking voor een contract 2017?  
De praktijk komt in aanmerking voor een contract 2017 indien: 

- de praktijk ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel  
- de praktijk in principe uit niet meer dan drie regiebehandelaren bestaat*  
- de praktijk voldoet aan de randvoorwaarden zoals geformuleerd in Bijlage I van het inkoopbeleid 
- u als regiebehandelaar over de juiste kwalificaties beschikt 

*Praktijken die buiten onze kernregio werkzaam zijn kunnen contact met ons opnemen om op zoek te gaan naar een pragmatische 

oplossing 

 
Kwaliteitsstatuut 
DSW Zorgverzekeraar verwacht van de aanbieders waarmee hij een contract afsluit dat zij voldoen aan de verplichting om 
voor 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut op te stellen en deze te laten registreren bij het Kwaliteitsinstituut.  
 
Regiebehandelaren 
De volgende beroepen (naar Model Kwaliteitsstatuut) kunnen optreden als regiebehandelaar: 
 

GB-GGZ S-GGZ 

Klinisch psycholoog 
Psychotherapeut 
Klinisch neuropsycholoog 
GZ-psycholoog 

Psychiater 
Klinisch psycholoog 
Psychotherapeut 
Klinisch neuropsycholoog 

N.B. Er geldt een ontheffing op de lijst met beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de behandeling 

(gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken. In dit geval mag, in afwijking op wat hierboven is weergegeven, ook de 

Orthopedagoog generalist of de Kinder- en Jeugdpsycholoog voorkomen als regiebehandelaar. 

 
Ondersteunend personeel 

 Minimaal 60% van de behandeling moet uitgevoerd worden door de regiebehandelaar. Dit betekent dat maximaal 
40% van de behandeling mag worden uitgevoerd door ondersteunend personeel. 

 Zorgverleners in opleiding mogen behandeltijd registreren als ondersteunend personeel, indien zij, op het 
moment van het verlenen van de zorg, al een opleiding hebben afgerond tot een beroep dat voorkomt op de 
beroepentabel DBC GGZ. 

 Zorgverleners in opleiding registreren op het beroep van de opleiding die op het moment van de behandeling is 
afgerond en niet op het beroep waarvoor ze in opleiding zijn. 

 Voor zorgverleners in opleiding tot een beroep dat DSW als hoofdbehandelaar kwalificeert, maar officieel nog 
medebehandelaar zijn, vervalt de eis dat zij maximaal 40% van de behandeling mogen leveren.  
 

Integraal inkoopbeleid 
Voor de zorginkoop 2017 hanteren wij een integrale inkoopsystematiek, waarbij één contract wordt afgesloten voor 
zowel GB-GGZ als S-GGZ. Indien u zowel GB-GGZ als S-GGZ levert, behoeft u slechts één contract bij ons aan te vragen. 
 
Speerpunten zorginkoop 2017 
Onderstaande tabel toont onze speerpunten voor de zorginkoop 2016 met daarbij aangegeven de invulling van de 
speerpunten. 
 

Toegankelijkheid Betaalbaarheid Kwaliteit 

Breed contracteren Géén omzetplafond Kwaliteitsstatuut  
Verwijzing Tarief Transparantie  
Doorstroming  Doelmatigheid (o.a. ROM) 
Wachttijden  
Locatiebeleid 

 Patiëntgerichtheid 
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Géén omzetplafond 
DSW hecht er veel belang aan dat verzekerden bij de zorgverlener van hun voorkeur in zorg kunnen. Om deze reden 
neemt DSW geen omzetplafond in de contracten 2017 op. Wel vragen wij de praktijk zich te committeren aan het feit dat 
de beschikbare capaciteit leidend is voor de maximale hoeveelheid zorg die uw praktijk kan leveren en dientengevolge kan 
declareren. 
 
Tarieven 
Afhankelijk van het feit of u al dan niet ondersteunend personeel inzet, krijgt u een bepaald % vergoed van het maximum 
NZa-tarief. 

 
Hoe kunt u een contract aanvragen? 
Onze zorginkoop voor curatieve GGZ verloopt – uitsluitend - via onze online contractmodule 
(http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Vrijgevestigden). Deze module staat vanaf 15 augustus 2016 open. 
Indien u voor 7 oktober 2016 onze contractmodule doorloopt, kunnen wij u de garantie bieden dat u – indien u aan alle 
randvoorwaarden voldoet – uiterlijk in november 2016 een contract krijgt aangeboden voor 2017. Om in te loggen in onze 
module heeft u een geldig VECOZO-certificaat nodig. Voor meer informatie over de contractmodule verwijzen wij u naar 
onze website (http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2016-Vrijgevestigden).  
 
Tijdspad zorginkoop 2017 
Wij hanteren de volgende planning ten aanzien van het inkoopproces 2017 met betrekking tot curatieve GGZ geleverd 
door vrijgevestigden.  
 

Wat Wie Wanneer 

Aanschrijven zorgaanbieders inzake contractering 2017 DSW  Mei 2016 

Publiceren inkoopbeleid curatieve GGZ 2017 DSW  Juni 2016 

Informatiebijeenkomsten voor zorgverleners inzake 
inkoopbeleid cGGZ 2017 

DSW  Schiedam – 28 juni 2016 
Amstelveen – 4 juli 2016 

Zwolle – 5 juli 2016 
Eindhoven – 13 juli 2016 

Openstellen contractmodule GGZ DSW  15 augustus 2016 

Invullen contractmodule GGZ (= aanvragen contract) Zorgaanbieder 15 augustus 2015 t/m 7 oktober 2016 

Indien voldaan aan randvoorwaarden; versturen contracten DSW  Oktober t/m november 2016 

Contract ondertekenen en digitaal retourneren Zorgaanbieder Z.s.m. na ontvangst van het contract, 
maar uiterlijk 15 november 2016 

 
 
Zorginkoopproces 2017 

 
 
 
Aanvullende informatie omtrent de zorgcontractering vindt u op onze website 
http://www.dsw.nl/Zorgverleners/Public/GGZ. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons 
opnemen via inkoopggz@dsw.nl 

http://www.dsw.nl/Zorgverleners/Public/GGZ

