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Voorwoord  

 

Beste lezer,  

 

Voor u ligt het zorginkoopbeleid curatieve GGZ 2017 van DSW Zorgverzekeraar, inTwente 

Zorgverzekeraar en Stad Holland Zorgverzekeraar (hierna te noemen DSW Zorgverzekeraar).  

 

Wij vinden dat iedereen recht heeft op gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van 

goede kwaliteit. Daar staan wij als zorgverzekeraar voor, dat is onze missie. In dit 

inkoopbeleid leest u hoe wij dit vormgeven voor de curatieve GGZ (cGGZ). U zult merken dat 

ons inkoopbeleid 2017 grotendeels een voortzetting is van ons beleid 2016. Omdat vanaf 1 

januari 2017 alle aanbieders van curatieve GGZ verplicht zijn om een kwaliteitsstatuut te 

hebben geregistreerd, is dit toegevoegd aan ons inkoopbeleid.  

Wij hebben getracht ons inkoopbeleid wederom zo kort en bondig mogelijk te houden. In de 

eerste plaats omdat wij niet de enige financier zijn en u meer inkoopbeleidsstukken te lezen 

krijgt. Wij hopen zo uw administratieve lasten waar mogelijk te beperken. Daarnaast realiseren 

wij ons dat wij als regionale zorgverzekeraar met een kleiner marktaandeel in onze buitenregio 

niet voor alle zorgaanbieders een even belangrijke onderhandelingspartner zijn. 

 

Maakt het feit dat wij een kleinere speler zijn in de zorgverzekeraarsmarkt ons irrelevant? 

Zeker niet! Wij hebben duidelijke opvattingen over zorgverzekeren. Hierbij staat solidariteit 

hoog in het vaandel. Zo voeren wij één polis, met één premie. Daarnaast hechten wij veel 

waarde aan het feit dat onze verzekerden zelf hun eigen zorgaanbieder mogen kiezen. Wij 

sluiten graag met u als zorgaanbieder een contract af, omdat wij van mening zijn dat een 

contract voor alle partijen absoluut voordelen oplevert. Echter, indien onze verzekerden naar 

niet-gecontracteerde zorgaanbieders gaan, vergoeden wij de zorg eveneens tegen een 

realistische marktprijs. Tot slot bepaalt in onze ogen niet de zorgverzekeraar maar de 

beroepsgroep wat goede kwaliteit van zorg is.  

Wij laten ons andere geluid graag horen, omdat wij van mening zijn dat er binnen de GGZ-

sector momenteel, nog steeds, ontwikkelingen gaande zijn die helaas niet zullen leiden tot het 

betaalbaarder maken van de zorg en/of het verhogen van de kwaliteit van zorg. Wij denken 

dat zorgaanbieders en verzekerden open staan voor dit andere geluid. De sterke 

verzekerdengroei die wij de laatste jaren doormaken, lijkt daar in ieder geval een indicatie 

voor en daar zijn wij trots op!  

  

De belangrijkste punten uit onderhavig inkoopbeleid vindt u terug in de factsheet ‘DSW 

Zorginkoop 2017, cGGZ, GGZ-instellingen’, te vinden op onze website: 

http://www.dsw.nl/zorgverleners/public/ggz/2017-instellingen.  

 

Wij vertrouwen erop dat u zich kunt vinden in ons inkoopbeleid en kijken uit naar een 

constructieve samenwerking!  

 

 

Zorginkoopteam curatieve GGZ  

DSW Zorgverzekeraar  

 

 

Bas Keijzer   Relatiebeheerder GGZ 

Ilse de Vries   Relatiebeheerder GGZ 

Joerie Mulder   Relatiebeheerder GGZ 

Astrid Toxopeus Relatiebeheerder GGZ  

Joan Onnink  Adviserend geneeskundige 

Maud Severien Beleidsmedewerker GGZ 

 

http://www.dsw.nl/zorgverleners/public/ggz/2017-instellingen
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I Visie DSW Zorgverzekeraar 

1.1 DSW Zorgverzekeraar 

Algemeen 

DSW Zorgverzekeraar is een van oorsprong regionale zorgverzekeraar, gevestigd in Schiedam. 

Onze kernregio bestrijkt voornamelijk het gebied tussen Den Haag, Rotterdam en Hoek van 

Holland. Daarnaast weten meer en meer verzekerden buiten onze kernregio DSW 

Zorgverzekeraar te vinden. DSW Zorgverzekeraar koopt tevens de zorg in voor ‘inTwente 

Zorgverzekeraar’ (sinds 2015 een volledig dochter van DSW Zorgverzekeraar) en voor ‘Stad 

Holland Zorgverzekeraar’, een eigenstandige zorgverzekeraar. In totaal hebben DSW 

Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar en Stad Holland Zorgverzekeraar circa 585.000 

verzekerden.  

 

Wij zijn een Onderlinge waarborgmaatschappij en kennen derhalve geen winstoogmerk. Wij 

streven naar een zo laag mogelijke, kostendekkende premie die voor elke verzekerde gelijk is. 

Dat dit geen loze kreet is, blijkt uit het feit dat wij  de afgelopen jaren premie hebben 

teruggegeven aan onze verzekerden toen bleek dat onze zorgkosten lager uitvielen dan vooraf 

geraamd. 

 

Visie 

De visie van DSW Zorgverzekeraar luidt als volgt: 

 
“ …DSW Zorgverzekeraar vindt dat iedereen recht heeft op gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van hoge 
kwaliteit. Betrokkenheid bij de zorg en een uitstekende relatie met onze klanten en met de zorgverleners zijn 
kenmerkend voor DSW Zorgverzekeraar…” 

 

Zorgverzekeraar 

DSW Zorgverzekeraar is een echte zorgverzekeraar. Om betaalbare, kwalitatief goede zorg 

voor onze verzekerden in te kopen, hanteren wij drie belangrijke uitgangspunten, te weten: 

solidariteit, keuzevrijheid en transparantie.  

 Solidariteit: Wij voeren slechts één zorgpolis, met één bijbehorende premie. Iedereen 

krijgt dezelfde polis en betaalt dezelfde premie, ongeacht het feit of iemand via een 

collectiviteit of individueel bij ons is verzekerd. Een korting op collectiviteiten zal 

immers betaald moeten worden door een andere groep (individuele) verzekerden. Wij 

voeren geen selectie aan de poort, ook niet voor onze aanvullende verzekering, en 

richten ons niet op ‘lucratieve’ verzekerden. Iedereen is welkom zich bij ons te 

verzekeren en iedereen betaalt dezelfde premie.  

 Keuzevrijheid: Vrije artsenkeuze is volgens ons een van de belangrijkste fundamenten 

in het huidige zorgstelsel. Onze verzekerden hebben dan ook de vrijheid de 

zorgaanbieder van hun voorkeur te kiezen.  

 Transparantie: Naast het voeren van maar één zorgpolis, bieden wij transparantie 

door inzicht te verschaffen in onze premieopbouw. Op onze website vindt u deze 

premieopbouw terug en ziet u waarop de kosten van de zorgpremie zijn gebaseerd. 

 

In ons dagelijkse handelen proberen wij ons zoveel mogelijk te laten leiden door onze 

kernwaarden: 

 Dichtbij en Menselijk 

 Eerlijk en Direct 

 Realistisch en Praktisch 

 Gezamenlijk 

 Eigenzinnig 

 

Met behulp van bovengenoemde uitgangspunten en kernwaarden proberen wij zo goed 

mogelijk onze taken als zorgverzekeraar uit te voeren. Het is fijn om te merken dat ons beleid 

aanslaat bij verzekerden. De afgelopen jaren behoort DSW zowel absoluut als relatief tot de 
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grootste groeiers onder alle zorgverzekeraars. De afgelopen twee jaar hebben ruim 125.000 

nieuwe verzekerden zich via een van onze labels laten verzekeren.  

1.2 Visie op de GGZ 

Zoals uit onze visie blijkt, willen wij graag gemakkelijk toegankelijke en betaalbare zorg van 

goede kwaliteit voor onze verzekerden inkopen. Onder kwalitatief goede zorg verstaat DSW 

Zorgverzekeraar “zorg die patiëntgericht, effectief, veilig en op tijd is en die is toegesneden op 

de zorgvraag van de individuele patiënt”. Hoe de precieze invulling hiervan eruit ziet voor de 

cGGZ is aan de zorgaanbieders om te bepalen. DSW Zorgverzekeraar hanteert namelijk het 

uitgangspunt dat de kwaliteit van de zorg door het veld wordt bepaald, niet door ons als 

zorgverzekeraar.  

 

Op het gebied van kwaliteit ziet DSW Zorgverzekeraar in de eerste plaats een rol voor zichzelf 

weg gelegd om ‘malpractice’ uit te sluiten van vergoeding van zorg. Wij willen onze 

verzekerden niet laten behandelen door zorgaanbieders die – om wat voor reden dan ook - 

niet aan de basis(kwaliteits)vereisten voldoen om cGGZ zorg te leveren. Zoals reeds 

aangegeven, bepaalt wat ons betreft het veld zelf de basis(kwaliteits)eisen. Deze eisen 

omvatten o.a.: 

 behandeling  conform de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen waarbij niet 

zwaarder wordt behandeld dan noodzakelijk; 

 hanteren van zorgprogramma’s, zorgpaden en/of protocollen en het adequaat 

gebruiken van behandelplannen; 

 meten van behandeleffecten waarbij de effecten ook besproken worden met de 

patiënt.  

Zorgaanbieders zijn vanaf 2017 verplicht bovenstaande punten vast te leggen in een 

kwaliteitsstatuut (zie paragraaf 2.2). Alle zorgaanbieders die beschikken over een 

kwaliteitsstatuut komen in principe in aanmerking voor een contract.  

 

Bij aanbieders die aan de basisvereisten voldoen, zoomen wij vervolgens op een aantal 

kwaliteitsaspecten/kwaliteitseisen nader in. Dit doen wij door in onze contractering ten aanzien 

van kwaliteit een aantal  indicatoren op te nemen die medebepalend zijn voor de hoogte van 

het tarief of de omzet. Deze indicatoren zijn vooral gestoeld op eisen die de beroepsgroep zelf 

stelt.  

 

Wij passen geen selectieve inkoop toe. De belangrijkste reden is dat wij vinden dat onze 

verzekerden de vrijheid moeten hebben om bij een zorgaanbieder van hun keuze in 

behandeling te gaan. Bewezen is namelijk dat de band met de zorgaanbieder, ‘de klik’, van 

wezenlijk belang is op de uitkomst van de behandeling. Een patiënt moet zich veilig en 

vertrouwd voelen bij een zorgverlener. Ook de nabijheid van een zorgaanbieder kan een 

belangrijke rol spelen voor een verzekerde. Het selecteren van een zorgaanbieder door een 

zorgverzekeraar betekent niet automatisch dat de verzekerde ook een ‘klik’ zal ervaren of dat 

de zorgaanbieder makkelijk bereikbaar is. Als zorgaanbieders aan de basiseisen voldoen, 

achten wij het verantwoord dat onze verzekerden bij deze zorgaanbieders in zorg kunnen. 

Uiteraard gaan wij wel in gesprek met zorgaanbieders over kwaliteitszaken. Daar waar een 

zorgaanbieder lijkt achter te blijven op bepaalde aspecten, bespreken wij dit met de aanbieder 

en monitoren wij verbeterplannen waar nodig. Wij stellen vervolgens - waar mogelijk en 

gewenst – relevante informatie toegankelijk voor onze verzekerden, hetgeen de verzekerden 

in hun keuze kunnen betrekken.  

Verder zijn wij van mening dat het ook vanwege praktische redenen zeer lastig is om echt 

goed onderscheid te kunnen maken tussen zorgaanbieders, hetgeen nodig is voor selectieve 

inkoop. Dit komt door het ontbreken van inzicht in zorgvraagzwaarte van de 

patiëntenpopulatie, de nog wat beperkte beschikbaarheid van uitkomstgegevens en de 

verschillen in inzichten omtrent het behandelaanbod.  

 

Naast de inhoudelijke aspecten van de zorg speelt een doelmatige besteding van middelen 

uiteraard ook een belangrijke rol. Wij voorzien, dat als gevolg van substitutie naar lichtere 

vormen van behandeling, een verdere doorvoering van het hanteren van zorgprogramma’s en 
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geprotocolleerd werken, nieuwe toepassingen in de zorg (o.a. E-health), etc. de integrale 

gemiddelde kosten per unieke patiënt per zorgaanbieder (GB-GGZ + S-GGZ tezamen) in ieder 

geval niet zullen stijgen en zeer waarschijnlijk verder kunnen dalen. Gepast gebruik van zorg 

speelt ook een belangrijke rol in het betaalbaar houden van de zorg. Hier proberen wij als 

zorgverzekeraar dan ook zo goed mogelijk op toe te zien.  

 

DSW Zorgverzekeraar koopt de cGGZ integraal in, waarbij er zowel afspraken voor de GB-GGZ 

als voor de S-GGZ worden gemaakt. Aangezien de zorgvraag van de patiënt leidend is en die 

zorgvraag uiteindelijk bepaalt waar een patiënt behandeld moet worden, menen wij dat er een 

te grote samenhang zit tussen de segmenten om die los in te kopen. Daarbij komt dat de 

meeste zorgaanbieders al met de nodige financiers van doen hebben, waardoor een verdere 

opknipping van budgetten niet wenselijk is.  
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II Landelijke ontwikkelingen  

 

In dit hoofdstuk benoemen wij de meest in het oog springende ontwikkelingen binnen de GGZ-

sector, die ook in onze contractering 2017 een belangrijke rol zullen spelen. Tevens schetsen 

wij per ontwikkeling hoe wij hiermee omgaan in onze zorgcontractering en ons 

zorginkoopbeleid. 

2.1 Zelfonderzoeken  

Ten aanzien van de verantwoording van de omzet 2013 is eind 2014 een plan van aanpak 

opgesteld, gericht op de audit alert die afgegeven was door accountants. De omzetten 2013 

bleken onvoldoende verantwoord te kunnen worden, mede als gevolg van (vermeende) 

onduidelijkheden ten aanzien van verwijzingen en het hoofdbehandelaarschap. Het wegvallen 

van de F-budgetsystematiek en de invoering van prestatiebekostiging maakten dat uitval bij 

controles direct gevolgen heeft voor de omzet van een zorgaanbieder. In het verlengde van dit 

Plan van Aanpak is in 2015 het zelfonderzoek controles cGGZ opgestart ten aanzien van de 

omzetverantwoording 2013. Dit onderzoek bevat een uniforme lijst met formele en materiële 

controlepunten.  

 

Wij kunnen gerust stellen dat het zelfonderzoek voor de nodige roering heeft gezorgd in de 

markt. Een positief punt aan de opstart van het zelfonderzoek is – en dit horen wij ook van 

zorgaanbieders - dat er het besef is ontstaan dat er in de GGZ-sector de nodige 

verscherping/verduidelijking/verbetering nodig is. Te denken valt aan het ontbreken van 

normeringen directe/indirecte tijd, duidelijkheid omtrent verwijzingen, (aandeel) 

hoofdbehandelaarschap, etc. 

 

Wat ons verder is opgevallen, is dat men gaandeweg het onderzoek de context wat uit het oog 

lijkt verloren te zijn. Het feit dat het zelfonderzoek 2013 voor het eerst werd uitgevoerd, lijkt 

bij de afrekening soms geen rol te spelen. Het normenkader is ‘gedurende de wedstrijd’ nog 

aangepast, waarbij nieuwe spelregels werden geïntroduceerd c.q. spelregels op verschillende 

wijzen werden geïnterpreteerd. Dit heeft ertoe geleid dat partijen dikwijls lijnrecht tegenover 

elkaar kwamen te staan en soms nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan.  

 

Wij ontvangen nu naar aanleiding van de zelfonderzoeken veel verzoeken om addenda-

afspraken op te nemen in aanvulling op de overeenkomst. Wij begrijpen goed dat er door 

zorgaanbieders naar steeds meer zekerheden wordt gezocht. Echter het eindresultaat (= een 

lijvig contract), zal nog steeds geen 100% zekerheid opleveren. Elke toevoeging leidt immers 

tot extra werk en kan op een later moment weer tot extra vragen en/of interpretaties leiden. 

Uiteraard gaan wij met zorgaanbieders in gesprek over eventuele gewenste aanvullingen op 

onze contracten, maar trachten wel de aanvullingen tot een minimum te beperken.  

2.2 Kwaliteitsstatuut  

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van cGGZ verplicht een goedgekeurd 

kwaliteitsstatuut te hebben dat is opgenomen in het kwaliteitsregister. 

 

Achtergrond 

De Commissie Hoofdbehandelaarschap GGZ heeft in mei 2015 het rapport 

“Hoofdbehandelaarschap GGZ als noodgreep” uitgebracht. Dit rapport vloeide voort uit een 

bestuurlijk akkoord tussen organisaties van zorgaanbieders in de GGZ, patiënten en 

zorgverzekeraars en de minister van VWS. Het rapport bevat het advies dat de relevante 

aspecten van de zorgverlening worden vastgelegd in een “kwaliteitsstatuut”. Na de publicatie 

van het rapport van de Commissie Hoofdbehandelaarschap heeft een aantal organisaties het 

initiatief genomen om een landelijk model voor een dergelijk statuut op te stellen. De 

betrokken partijen hebben in februari 2016 overeenstemming bereikt over het “Model 

Kwaliteitsstatuut GGZ”. Het Zorginstituut Nederland heeft het kwaliteitsstatuut GGZ in maart 

2016 opgenomen in zijn register van professionele standaarden. Daardoor maakt het voldoen 
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aan het kwaliteitsstatuut vanaf 1 januari 2017 deel uit van de norm “goede zorg” uit de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).  

 

Doelstelling 
Het kwaliteitsstatuut beschrijft wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het 

gebied van kwaliteit en verantwoording om geneeskundige GGZ te kunnen verlenen. Het doel 

van een kwaliteitsstatuut is het beschrijven van de wijze waarop GGZ-aanbieders de zorg voor 

de individuele patiënt hebben georganiseerd, in het bijzonder de taken, bevoegdheden en 

relaties van de betrokken professionals. Het kwaliteitsstatuut stimuleert de autonomie en regie 

van de patiënt en maakt kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk. Het 

kwaliteitsstatuut maakt minimale kwaliteitsaspecten inzichtelijk voor de patiënt, dient als 

kader voor werkafspraken en stelt financiers en toezichthouders in de gelegenheid zich een 

oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg.  

 

Regiebehandelaar  

Het hoofdbehandelaarschap wordt met de invoering van het kwaliteitsstatuut vervangen door 

regiebehandelaarschap. Het kwaliteitsstatuut benadrukt dat het van belang is dat één van de 

bij de behandeling betrokken professionals regiebehandelaar is. De regiebehandelaar 

coördineert de zorg en is aanspreekpunt voor de patiënt. Onderstaande tabel toont de 

regiebehandelaars ten aanzien van de GB-GGZ en S-GGZ, zoals opgenomen in het 

kwaliteitsstatuut.  

 
Tabel 1: Regiebehandelaren GB-GGZ / S-GGZ, GGZ-instellingen 

Regiebehandelaar GB-GGZ Regiebehandelaar S-GGZ 

GZ-psycholoog Psychiater 

Klinisch psycholoog / klinisch neuropsycholoog Klinisch psycholoog / klinisch neuropsycholoog 

Psychotherapeut GZ-psycholoog 

Verpleegkundig specialist GGZ Psychotherapeut 

Specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater  Verpleegkundig specialist GGZ 

Verslavingsarts Specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater  

 Verslavingsarts 

 

Kwaliteitsstatuut in relatie tot inkoop  

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.  

 

Toekomst 

Voor de doorontwikkeling van het kwaliteitsstatuut adviseren wij zaken als afbakening (welke 

zorg behoort tot welk domein), verzekerde zorg, gepast gebruik van zorg en disciplinemix een 

plek te geven in het statuut.  
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III Speerpunten inkoop 2017 

 

In dit hoofdstuk zijn de speerpunten van onze zorginkoop 2017 nader uitgewerkt.  

3.1 Toegankelijkheid  

DSW Zorgverzekeraar heeft zorgplicht. Indien een verzekerde is aangewezen op cGGZ, dient 

de verzekerde daarop te allen tijde tijdig aanspraak te kunnen maken. Om de toegankelijkheid 

te borgen, wordt ingestoken op de volgende elementen.  

 

 Breed contracteren 

DSW Zorgverzekeraar contracteert ‘breed’ omdat wij het belangrijk vinden dat onze 

verzekerden de zorgaanbieder van hun keuze kunnen kiezen. Indien zorgaanbieders voldoen 

aan de basiseisen/randvoorwaarden (zie bijlage I) dan komt men in principe in aanmerking 

voor een contract. Het breed contracteren verhoogt de toegankelijkheid van de zorg.  

 

 Verwijzing 

Voorafgaand aan de behandeling (spoedzorg uitgesloten) moet er een verwijzing zijn 

afgegeven door een bevoegd verwijzer, waaruit blijkt dat er een vermoeden bestaat van een 

psychiatrische stoornis. Bij voorkeur blijkt uit de verwijzing of er sprake is van GB-GGZ of S-

GGZ. Indien dit laatste niet het geval is, gaat DSW Zorgverzekeraar ervan uit dat de 

zorgaanbieder zelf alsnog bepaalt of de betreffende verzekerde is aangewezen op GB-GGZ of 

S-GGZ.  

 

De volgende verwijzers kunnen verwijzen naar de cGGZ:  

- Huisarts 

- Medisch specialist (inbegrepen zijn de psychiater van een GGZ-instelling of PAAZ, 

specialist ziekenhuis, specialist ouderengeneeskunde) 

- Bedrijfsarts 

- Straatdokter, mits de verzekerde geen eigen huisarts heeft 

 

 Overgang jeugd-GGZ 

Indien het zorgtraject van een verzekerde is gestart in het domein van de Jeugdwet (omdat de 

verzekerde jonger dan 18 jaar was ten tijde van de start van de behandeling) en de 

verzekerde tijdens de behandeling de 18-jarige leeftijd bereikt, komt de bekostiging van het 

vervolg van de behandeling mogelijk in aanmerking voor vergoeding vanuit de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). Hier geldt het volgende: 

- De zorgaanbieder dient zich ervan te vergewissen of, en zo ja, welk deel van de 

behandeling betrekking heeft op cGGZ (de Jeugdwet bekostigt namelijk niet alleen 

curatieve jeugd-GGZ, maar ook jeugdzorg, opvoedhulp, etc.).  

- Indien de behandeling cGGZ betreft én de verzekerde is voor het begin van de 

behandeling verwezen door een door DSW Zorgverzekeraar erkende verwijzer, dan is 

het niet nodig alsnog een nieuwe verwijzing te verzorgen op het moment dat de 

verzekerde 18 jaar wordt.  

- Indien de behandeling cGGZ betreft én de verzekerde is voor het begin van de 

behandeling niet verwezen door een door DSW Zorgverzekeraar erkende verwijzer, dan 

is het zaak dat er alsnog een verwijzing komt van een door ons erkende verwijzer.  

Wanneer er sprake is van cGGZ en het behandeltraject bij het bereiken van de leeftijd van 18 

jaar wordt gecontinueerd vanuit het domein van de Zvw, laat de zorgaanbieder de verzekerde 

tijdig weten dat dat dan het eigen risico van toepassing is voor dat deel van de behandeling 

dat vanuit de Zvw wordt bekostigd.  
 

Er geldt een ontheffingsregeling regiebehandelaarschap bij overgang vanuit de Jeugdwet ten 

aanzien van beroepen voor het regiebehandelaarschap voor patiënten die gedurende de 

behandeling (gestart onder de Jeugdwet) de 18-jarige leeftijd bereiken. In dit geval mag, in 
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afwijking van het bepaalde in het kwaliteitsstatuut, ook de Orthopedagoog generalist of de 

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP optreden als regiebehandelaar.  

 

 Doorstroming 

DSW Zorgverzekeraar gaat ervan uit dat zorgaanbieders gepast gebruik van zorg leveren. De 

zorg dient aan te sluiten bij de zorgvraag van de patiënt en dient zo licht als mogelijk, maar zo 

zwaar als noodzakelijk, te worden geboden. Gepast gebruik van zorg houdt ook in dat er 

sprake is van een adequate ‘doorstoom’, waarbij niet alleen goed wordt gekeken naar de 

instroom van de patiënten (waarbij voldaan wordt aan inclusiecriteria), maar dat ook goed 

bekeken wordt wanneer de behandeling klaar is c.q. een andere vorm van zorg is aangewezen. 

DSW Zorgverzekeraar betrekt in ieder geval de volgende items bij het in kaart brengen van de 

doorstroming binnen een GGZ-instelling: 

- gemiddelde omzet per patiënt; 

- aandeel omzet m.b.t. vervolg-zorg / het aantal vervolg-DBC’s; 

- aantal initiële DBC’s versus aantal vervolg-DBC’s;  

- aanwezigheid van periodieke evaluatiemomenten gedurende de behandeling; 

- aanwezigheid van uitstroomcriteria in zorgprogramma’s/zorgpaden/protocollen. 

 

 Wachttijden 

DSW Zorgverzekeraar gaat ervan uit dat er in principe voldoende middelen beschikbaar zijn 

binnen de cGGZ om verzekerden tijdig van passende zorg te kunnen voorzien en gaat daarom 

ook ervan uit dat zorgaanbieders de zorg leveren binnen de Treeknormen. Natuurlijk kan het 

zo zijn dat in een individueel geval een zorgaanbieder een Treeknorm niet kan halen. 

Contractueel wordt afgesproken dat de zorgaanbieder dan contact kan opnemen met DSW 

Zorgverzekeraar. In overleg wordt dan bekeken wat de aard, omvang en oorzaak is van de 

(potentiële) overschrijding van de wachttijden, en worden in overleg passende maatregelen 

genomen. De NZa heeft vanaf 1 april 2016 een nieuwe regeling wachttijden gepubliceerd waar 

aanbieders aan moeten voldoen. Bij zorgaanbieders die in aanmerking komen voor 

zogenaamde omzetafspraken (zie paragraaf 4.3) zal het onderwerp ‘wachttijden’ periodiek op 

de agenda staan tijdens de gesprekken.   

 

 Locatiebeleid 

Indien een verzekerde is aangewezen op cGGZ, is het van belang dat een verzekerde – in 

ieder geval voor de ‘eerstelijnszorg’ – dicht bij huis behandeld kan worden. De GB-GGZ kan op 

een locatie van de huisarts en/of eerstelijns locatie geboden worden (maar ook op een 

instellingsterrein). Wat betreft de S-GGZ is DSW Zorgverzekeraar van mening dat dit in 

principe niet op een huisartsenlocatie/eerstelijns locatie geleverd kan worden, omdat dit de 

gewenste substitutie belemmert. Het is uiteraard wel van belang dat een verzekerde binnen 

een acceptabele reistijd in zorg kan bij een aanbieder naar keuze die S-GGZ levert.  

3.2 Kwaliteit 

Om zorg van goede kwaliteit in te kopen, kijken wij bij onze zorginkoop naar onder andere de 

volgende onderdelen van kwaliteit: transparantie, doelmatigheid en patiëntgerichtheid. Wij 

zijn, zoals eerder aangegeven, van mening dat het de professionals zijn die bepalen wat 

kwalitatief goede zorg is. 

 

Transparantie 

Transparantie zorgt voor inzicht in kwaliteit van zorg voor zowel de verzekerde als voor de 

zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Wij vinden het onder andere van belang dat informatie 

over aanbieders en zorg op een begrijpelijke wijze beschikbaar is (o.a. transparante website), 

zo ook de informatie over wachtlijsten en het beleid op onderstaande zaken. 

 

Doelmatigheid 

Belangrijke onderdelen van doelmatigheid zijn evidence based werken volgens de stand van 

wetenschap en praktijk, en passende zorg met adequate deskundigheid. In het kader van 

doelmatigheid kijken wij onder andere naar de volgende items. 
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 Toepassen richtlijnen GGZ en gebruik zorgprogramma’s / -paden 

Voor de aandoeningen waarvoor multidisciplinaire richtlijnen zijn ontwikkeld door de 

beroepsgroep, verwachten wij van u dat u handelt conform deze richtlijnen en dat deze 

richtlijnen zijn toegepast en verwerkt in de zorgprogramma’s en zorgpaden die u 

hanteert. Het toepassen van zorgprogrammering biedt houvast voor patiënten over de 

zorg die mag worden verwacht, het biedt houvast voor de zorgverlener welke zorg kan 

worden ingezet en als zorgverzekeraar kennen wij ermee de inhoud van de zorg die wij 

inkopen. In het geval de stand van wetenschap als maatstaf ontbreekt, wordt de inhoud 

en omvang van de vormen van zorg bepaald door hetgeen in het betrokken vakgebied 

geldt als verantwoord en adequaat. Effectmeting en inzet van E-health zijn o.a. 

onderdelen die ook een plek dienen te krijgen in de zorgprogrammering/zorgpaden. In 

het volgende hoofdstuk wordt nader uitgewerkt hoe het gebruik van 

zorgprogrammering een rol speelt in onze contractering.  

  

 Effectmeting 

Wij verlangen van zorgaanbieders dat zij aan effectmeting doen (in ieder geval begin- 

en eindmetingen) conform de door de beroepsgroep gevalideerde vragenlijsten. Wij 

willen hierbij benadrukken dat het meten van effecten niet gelijk is aan benchmarken. 

Het uitvoeren van effectmetingen is een randvoorwaarde voor ons in de 

zorgcontractering. Zorgaanbieders die geen effectmeting uitvoeren, komen niet in 

aanmerking voor een contract. Wij hechten er veel belang aan dat u niet alleen 

inspanningen pleegt om de effectmetingen uit te voeren, maar dat de effectmetingen 

ook teruggekoppeld worden richting de individuele patiënt en dat de uitkomsten 

gebruikt worden in zijn behandeling. Met zorgaanbieders die in aanmerking komen voor 

zogenaamde omzetafspraken (zie paragraaf 4.3) zullen tijdens de inkoopgesprekken de 

uitkomsten van de effectmetingen ook besproken worden. Waar de zorgaanbieder 

aantoonbaar achterblijft op behandeleffect, gaan wij het gesprek aan hoe dit komt en 

wat de verbeterplannen zijn om het behandeleffect te vergroten. In hoofdstuk IV wordt 

nader uitgewerkt hoe effectmeting een rol speelt in onze contractering. 

 

 Gepast gebruik van zorg  

Wij gaan ervan uit dat zorgaanbieders op een gepaste wijze de zorgverlening uitvoeren 

waarbij een verzekerde zo licht als mogelijk behandeld wordt en zo zwaar als 

noodzakelijk. 

 

Patiëntgerichtheid 

Van belang is dat de verzekering aansluit bij de wensen van de verzekerden en dat de zorg 

aansluit bij de wens van de patiënten. Het is aan de professionals om – op basis van evidence 

en op basis van input van patiënten – te bepalen hoe patiëntgerichte zorg eruit ziet.  

 

 Versterking positie patiënt  

Het Landelijk Platform GGz (LPGGz) heeft ten behoeve van de Zorginkoop van de GGZ 

2017 criteria opgesteld, waarvan hij het van belang acht dat die worden meegenomen 

in de inkoop. Een aantal van deze criteria hebben wij overgenomen in het inkoopbeleid 

2017. Wij verwachten dat u zelf ook kennis heeft genomen van het inkoopdocument 

van het LPGGz1. DSW Zorgverzekeraar gaat ervan uit dat zorgaanbieders in het kader 

van patiëntgerichtheid beleid hebben ontwikkeld op de volgende items: 

- Shared decision making: wij willen bevorderen dat patiënten invloed kunnen 

uitoefenen op de zorg die zij ontvangen. Hiertoe is het van belang patiënten bewust 

te maken van de rechten die zij hebben en de mogelijkheden tot inspraak waarover 

zij beschikken. In het kader van de versterking van de positie van de patiënt 

verwachten wij van aanbieders dat zij de patiënt actief betrekken in de keuze van 

behandelmethoden. Daar waar er gelijkwaardige behandelingen zijn voor een 

                                                           
 

1 Zorginkoop GGZ 2017, Criteria & accenten vanuit cliënten- en familieperspectief 



Zorginkoopbeleid 2017; GGZ-instellingen, Curatieve GGZ - DSW Zorgverzekeraar  

11 

 

bepaalde stoornis, gaan wij ervan uit dat de zorgaanbieder samen met de patiënt 

bespreekt welke optie het best past bij de patiënt. Ook ten aanzien van het 

opstellen van behandeldoelen, vinden wij het belangrijk dat de aanbieder de patiënt 

actief betrekt in de keuze van behandeldoelen en deze doelen ook structureel 

monitort in de behandeling.  

- Rol cliëntenraden en familie- en patiëntenorganisaties bij aanbieders: wij 

verwachten van GGZ-instellingen dat zij structureel overleg met patiënten- en/of 

familieraad binnen hun beleidsproces organiseren. 

- Familiebeleid: van GGZ-aanbieders die klinische GGZ leveren vragen wij dat zij een 

vastgesteld familiebeleid hanteren, dat voldoet aan de inkoopcriteria zoals het 

LPGGZ die heeft geformuleerd.  

- Ervaringsdeskundigheid: waar mogelijk en gewenst, gaan wij ervan uit dat 

zorgaanbieders ervaringsdeskundigen inzetten bij de zorg.  

 

Met zorgaanbieders die in aanmerking komen voor zogenaamde omzetafspraken (zie paragraaf 

4.3) zal tijdens de inkoopgesprekken stil worden gestaan hoe u bovenstaande zaken vorm 

geeft binnen uw organisatie.  

 

EPA doelgroep 

DSW Zorgverzekeraar is ten behoeve van de zorginkoop 2016 gestart met het inzoomen op 

het zorgaanbod ten behoeve van verzekerden met een Ernstige Psychiatrische Aandoening 

(EPA). Deze verzekerden doen over het algemeen een meer langdurend beroep op de 

(curatieve) GGZ. Wij willen bekijken hoe het is gesteld met de (kwaliteit van) zorg, de 

doelmatigheid en de patiëntgerichtheid. Voor de zorginkoop 2017 geven wij een vervolg aan 

de oriëntatie waarmee wij in 2016 zijn gestart. Met name met onze regionale zorgaanbieders 

zullen wij verder in gesprek gaan over deze doelgroep.  

3.3 Betaalbare zorg 

Om de zorg toegankelijk te houden moet zij betaalbaar blijven. Om de zorg betaalbaar te 

houden, zetten wij bij de zorginkoop de volgende instrumenten in. 

 

1. Maximaal gemiddelde omzet per unieke patiënt 

Met zorgaanbieders die in aanmerking komen voor een ‘omzetafspraak’ (zie uitleg 

hoofdstuk IV), spreken wij een maximaal gemiddeld bedrag per unieke patiënt af. Wij 

gaan ervan uit dat het bedrag per unieke verzekerde in 2017 ten opzichte van 2016 

maximaal gelijk blijft, maar rekenen er eigenlijk op dat als gevolg van het (verder) 

invoeren van de GB-GGZ, de verdere klinische afbouw en het verder doorvoeren van 

het hanteren van zorgprogramma’s, de zorgaanbieders zullen inzetten op het 

terugbrengen van de kosten per unieke verzekerde. De ‘omzet per patiënt afspraak’ is 

een integrale prijs en komt tot stand door uw omzetafspraak (GB-GGZ + S-GGZ) 2017 

te delen door het aantal unieke verzekerden voor wie u in 2017 binnen de GB-GGZ 

en/of S-GGZ een behandeling start.  

 

Wij nemen aan dat zorgaanbieders geen casemixwijziging toepassen. Onze aanname is 

dat u zich in 2017 op dezelfde populatie richt als in 2016. Dit wil zeggen dezelfde regio, 

dezelfde doelgroepen en dezelfde telling in zorgvraagzwaarte. In 2017 spreken wij met 

u een omzet per patiënt af, die is gebaseerd op historische data. Indien u toch uw 

casemix wilt aanpassen, kunt u hiervan melding maken bij uw voorstel.  

 

2. Omzetplafond 

In onze contracten spreken wij een omzetplafond af. Dit omzetplafond betreft de 

gemaximeerde waarde van de te openen prestaties in het contractjaar. Het betreft een 

integraal omzetplafond en geldt voor zowel de GB-GGZ als de S-GGZ. Gezien de 

beperkte omvang van de verzekerden die gebruik maken van Langdurige GGZ (L-GGZ), 

sluiten wij de L-GGZ uit van het omzetplafond. Het omzetplafond is in principe 

afgestemd op historische gegevens. Voor de precieze wijze van totstandkoming van de 

omzetplafonds verwijzen wij u naar hoofdstuk IV.  
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3. Tarief  

DSW Zorgverzekeraar wil graag een passende prijs afspreken met zijn zorgaanbieders. 

Afhankelijk van het type contract dat u heeft, wordt de prijs vastgesteld op basis van 

tariefbepalende criteria (zorgaanbieders die in aanmerking komen voor een 

‘prijsafspraak’) of aan de hand van de onderhandelingen (zorgaanbieders die in 

aanmerking komen voor een ‘omzetafspraak’), waarbij naar de samenhang gekeken 

wordt van omzetplafond, de gemiddelde omzet per patiënt en tarief.  

  

Om de betaalbaarheid van de zorg te borgen en bovenstaande pijlers adequaat vorm te 

kunnen geven, verwachten wij van zorgaanbieders dat zij goed kijken naar de volgende zaken:  

- gepast gebruik van zorg, met o.a. aandacht voor 

o substitutie naar lichtere vormen van zorg (van S-GGZ naar GB-GGZ en/of 

verkorten en afbouwen klinische behandelingen). 

o Vervolgkosten: hoeveel procent van de geleverde prestaties (GB-GGZ en S-GGZ) 

heeft betrekking op patiënten die al langer in zorg zijn en hoe zit het met de 

doorstroming c.q. de uitstroom van deze patiënten naar lichtere vormen van 

zorg of andere zorgdomeinen, met als doel dat de zorgaanbieder de afweging 

maakt of cGGZ nog is aangewezen en zo ja, wat de verdere behandeling voor 

gezondheidswinst oplevert. 

- de disciplinemix: welk aandeel hebben de verschillende disciplines in de behandelingen; 

- het gebruiken van zorgprogramma’s/-paden/-protocollen; 

- het inzetten van E-Health; 

- het behandeleffect.  
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IV Bepaling productieafspraak 2017 

In dit hoofdstuk licht DSW Zorgverzekeraar toe welke GGZ-instellingen in aanmerking komen 

voor een contract, hoe de zorginkoopprocedure verloopt en hoe de productieafspraak 2017 tot 

stand komt.  

4.1 Wie komen in aanmerking voor een contract 

Omdat DSW Zorgverzekeraar de toegankelijkheid van zorg voor zijn verzekerden hoog in het 

vaandel heeft staan, komen in principe alle zorgaanbieders die over de juiste toelating 

beschikken c.q. van rechtswege zijn toegelaten in aanmerking voor een contract. Wij willen 

nieuwe zorgaanbieders wijzen op de vraag van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het 

CIBG om de vragenlijst op de website www.nieuwezorgaanbieders.nl in te vullen. 

4.2 Randvoorwaarden  

Om in aanmerking te komen voor een productieafspraak 2017 dient u te voldoen aan de 

randvoorwaarden zoals geformuleerd in Bijlage I.  

4.3 Type contracten 

Wij kennen in 2017 twee soorten overeenkomsten ten behoeve van GGZ-instellingen, te 

weten: 

- éénjarige overeenkomst met prijsafspraken en een omzetplafond (prijsafspraken) 

Deze overeenkomst is van toepassing op GGZ-instellingen waarvan de 

productieafspraak met betrekking tot de cGGZ-omzet 2016 c.q. ‘de uitbetaalde 

declaraties in de periode van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016’ < € 300.000. Het 

tarief wordt bepaald aan de hand van de uitkomsten van tariefbepalende criteria. Er 

wordt een omzetplafond vastgesteld dat correspondeert met de historische schadelast 

maar dat tevens ruimte biedt om fluctuaties in verzekerdenaantallen op te vangen (dit 

gezien de wet van de kleine aantallen; het geringe marktaandeel van deze groep 

aanbieders maakt dat een paar (klinische) verzekerden extra behandelen een groot 

financieel verschil kan opleveren). Samenvattend: bij dit type contract spreken wij dus 

een prijs af en een omzetplafond.  

- éénjarige overeenkomst met prijs- en volumeafspraken en een omzetplafond 

(omzetafspraken) 

Deze overeenkomst is van toepassing op GGZ-instellingen waarvan de 

productieafspraak met betrekking tot de cGGZ-omzet 2016 c.q. ‘de uitbetaalde 

declaraties in de periode van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016’ ≥ € 300.000. Het 

beschikbare budget bedraagt maximaal het financieel kader zoals geschetst in 

paragraaf 4.5. Het uiteindelijke contract omzetplafond is afhankelijk van de uitkomsten 

op de omzetbepalende criteria. Samenvattend: bij dit type contract spreken wij een 

prijs, een volume, een omzet per patiënt en een omzetplafond af.  

 

Wij hanteren geen betaalovereenkomsten. Indien u geen contract wilt afsluiten c.q. niet 

voldoet aan onze randvoorwaarden voor een contract in 2017, kunt u de zorg factureren aan 

verzekerden. Wanneer het om verzekerde cGGZ gaat die voldoet aan onze polisvoorwaarden, 

vergoeden wij een marktconforme vergoeding. 

4.4 Integrale inkoop (GB-GGZ/S-GGZ/L-GGZ) 

Wij sluiten één overeenkomst met GGZ-instellingen voor 2017 voor de levering van GB-GGZ, 

S-GGZ en L-GGZ. Vanuit het maximaal financieel kader per instelling (zie paragraaf 4.5) wordt 

zowel de GB-GGZ als de S-GGZ bekostigd. Met ‘omzetaanbieders’ spreken wij een integrale 

omzet per patiënt af (GB-GGZ + S-GGZ).  

Gezien de beperkte omvang van de verzekerden die gebruik maken van L-GGZ, sluiten wij de 

L-GGZ uit van het omzetplafond en de gemiddelde omzet per patiënt.  

 

http://www.nieuwezorgaanbieders.nl/
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Wij gaan ervan uit dat in principe alle zorgaanbieders een deel van hun populatie behandelen 

binnen de GB-GGZ. Onze aanname is namelijk dat er bij alle aanbieders patiënten met een 

lichte/matige zorgvraag c.q. chronische zorgvraag worden geholpen, wiens profielen aansluiten 

bij de profielen van de GB-GGZ. Deze patiënten kunnen via de GB-GGZ geholpen worden. 

4.5 Financieel kader  

Kaderbepaling algemeen  

Ten behoeve van onze kaderbepaling voor de inkoop cGGZ kijken wij naar de volgende twee 

zaken: 

- beschikbaar budget versus ingeschatte realisatie; 

- de relatieve positie van DSW Zorgverzekeraar. 

 

Afhankelijk van de uitkomsten van deze beide elementen, bepaalt DSW Zorgverzekeraar de 

beschikbare ruimte 2017. Aangezien tijdens het publiceren van dit inkoopbeleid nog niet alle 

informatie beschikbaar is om de beschikbare ruimte te berekenen, communiceren wij de 

beschikbare ruimte (groei/krimp) met u op een later moment.  

 

Kaderbepaling per instelling 

Met behulp van de volgende stappen bepalen wij het financiële kader 2017. Basisbedrag * 

groei-/krimppercentage = maximaal beschikbaar budget.  
 

1. Basisbedrag  
- Bij aanbieders die in 2016 een “omzetafspraak” hebben, bedraagt het omzetplafond in de overeenkomst 2016 

(=S-GGZ + GB-GGZ) het basisbedrag. Indien er sprake is van structurele onderproductie, gaan wij uit van de 
gerealiseerde omzet 2016.  

- Bij de overige aanbieders is het basisbedrag gebaseerd op de historische schadelast. 
 
2. Groei/krimp%  

Het basisbedrag 2016 wordt vervolgens vermenigvuldigd met het beschikbare groei-/krimppercentage.  
 
3. Maximaal beschikbaar budget en omzetplafond 

- Voor aanbieders bij wie de uitkomst van sub 1 en sub 2 (basisbedrag 2016 * groei/krimp) < € 300.000, wordt 
een omzetplafond vastgesteld dat correspondeert met de historische schadelast maar dat tevens ruimte biedt 
om fluctuaties in verzekerdenaantallen op te vangen (dit gezien de wet van de kleine aantallen; het geringe 
marktaandeel van deze groep aanbieders maakt dat een paar (klinische) verzekerden extra behandelen een 
groot financieel verschil kan opleveren). 

- Voor aanbieders bij wie de uitkomst van sub 1 en sub 2 (Omzetplafond 2016 * groei/krimp) ≥ € 300.000 

bedraagt het maximaal beschikbare budget deze uitkomst van sub 1 vermenigvuldigd met sub 2. De hoogte 
van uw contractomzetplafond hangt af van of, en zo ja, in hoeverre u voldoet aan de 
omzetbepalende criteria (zie paragraaf  4.6), en bedraagt dus maximaal de hoogte van het maximaal 
beschikbare budget.  

 

Het financieel kader per instelling betreft een “all-in” afspraak. Vanuit het omzetplafond wordt 

alle zorg bekostigd. Dit plafond wordt niet meer gecorrigeerd voor indexatie, 

(capaciteit)uitbreidingen etc.  

Noot: alleen de L-GGZ valt buiten het omzetplafond 

4.6 Prijs- en omzetbepalende criteria 

Afhankelijk van het type contract waarvoor u in aanmerking komt (een overeenkomst 

‘prijsafspraken’ of een overeenkomst ‘omzetafspraken’, zie paragraaf 4.3), gelden er tarief- 

dan wel omzetbepalende criteria. De tariefbepalende criteria zijn alleen van toepassing op de 

S-GGZ. Voor GB-GGZ geldt een standaard tarief.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarief- en omzetbepalende criteria.  
 
Tabel 2: tarief- en omzetbepalende criteria 

Criteria Tariefbepalende inkoopcriteria 
(van toepassing op overeenkomst met 
‘prijsafspraken’) 

Omzetbepalende inkoopcriteria 
(van toepassing op overeenkomst 
met ‘omzetafspraken’) 

 Basistarief  Minimaal omzetplafond = 88% van 
maximaal beschikbaar budget 

Aanleveren effectmetingen SBG 3% 2% 

Toepassing Zorgprogramma’s 3% 2% 

Disciplinemix 3% 2% 

Substitutie/aanbod naar GB-GGZ 3% 2% 

Afbouw klinische capaciteit 3% 2% 

Omzet per patiënt n.v.t. 2% 

Eindresultaat  Maximaal tarief  Maximaal omzetplafond = 100% 
van maximaal beschikbaar 

budget 

 

In Bijlage II volgt een toelichting op de tarief- en omzetbepalende criteria.  

4.7 Verzekerdenmutaties 

In een systematiek van bilaterale zorginkoop is het contractvolume van alle GGZ-instellingen 

afhankelijk van het aantal verzekerden dat bij ons verzekerd is. In onze overeenkomsten 

nemen wij op dat wij de productieafspraken 2017 kunnen bijstellen als gevolg van 

verzekerdenmutaties. Dit betekent een potentiële verhoging of verlaging van de 

contractafspraak 2017. Let op: wij zullen niet zonder meer productieafspraken naar boven of 

naar beneden bijstellen als gevolg van het muteren van ons verzekerdenbestand. Wij zullen dit 

pas doen op het moment dat er een relatie bestaat tussen onze verzekerdenmutaties en de 

GGZ-consumptie/het GGZ-verbruik bij de zorgaanbieder.  

4.8 Voorwaarden en toetsing t.a.v. zorginkoop 

Wij toetsen de afspraken die wij met zorgaanbieders maken tijdens de zorginkoopprocedure. 

Dit betreffen controles op randvoorwaarden, tarief- en omzetbepalende criteria en 

contractvoorwaarden. 

 Controle op randvoorwaarden: om in aanmerking te komen voor een contract 2017 

dient de zorgaanbieder te voldoen aan randvoorwaarden (zie Bijlage I). Deze 

randvoorwaarden worden uitgevraagd in onze contractmodule (zie Bijlage III). Wij 

behouden ons het recht voor om aanvullende informatie op te vragen en/of te 

controleren of zorgaanbieders daadwerkelijk voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. 

 Controle op tarief- en omzetbepalende criteria: wij hanteren tarief- c.q. 

omzetbepalende criteria (zie paragraaf 4.6). Zorgaanbieders die aan de betreffende 

criteria voldoen (zie tabel 2) komen in aanmerking voor een hoger tarief c.q. een 

hogere omzet. Wij houden ons het recht voor om te controleren of u daadwerkelijk aan 

deze voorwaarden heeft voldaan. Als uit een controle blijkt dat dit niet het geval is, 

wordt per situatie bekeken hoe er gecorrigeerd wordt. In ieder geval zal/zullen het 

tarief en/of de omzet worden aangepast, maar mogelijk kunnen er ook andere 

maatregelen getroffen worden. 

 Controle op contractuele voorwaarden: wij toetsen of zorgaanbieders voldoen aan 

gestelde contractvoorwaarden. Een van de controles die wij uitvoeren is de controle op 

het omzetplafond. GGZ-aanbieders die met ons een contract afsluiten voor 2017 

hebben tot 1 april 2019 de mogelijkheid om declaraties in te dienen bij ons die 

betrekking hebben op zorg gestart in 2017 (voor zowel GB-GGZ als S-GGZ). Declaraties 

ingediend na 1 april 2019 worden niet vergoed en mogen niet in rekening gebracht 

worden bij verzekerden. Wanneer uw gedeclareerde omzet 2017 (behorende bij zorg 

gestart in 2017) ten behoeve van onze verzekerden hoger is dan het afgesproken 

omzetplafond, vindt er een zogenaamde opbrengstverrekening plaats. U bent in dit 

geval het verschil tussen de afgesproken omzet en de gedeclareerde omzet 

(=opbrengstoverschot) aan ons verschuldigd.  
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 V Processen & Procedures 

5.1 Contractmodule en zorginkoopprocedure 

Onze zorginkoop voor cGGZ verloopt – uitsluitend - via onze online contractmodule 

(www.dsw.nl/zorgverleners/public/ggz). 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 Bijlage III.  

 

De contractmodule start met randvoorwaarden (zie Bijlage I) en een informatie-uitvraag. 

Indien u aan alle voorwaarden voldoet dan ziet het proces er als volgt uit: 

- Voor GGZ-instellingen die in aanmerking komen voor ‘prijsafspraken’, wordt 

automatisch – op basis van de door u opgegeven informatie – een contract 

gegenereerd.  

- Voor GGZ-instellingen die in aanmerking komen voor ‘omzetafspraken’ geldt dat zij – 

parallel aan de contractmodule - een offerteformat krijgen toegestuurd. Dit dient 

uiterlijk 16 september 2016 te worden geretourneerd. Het offerteformat beoordelen wij 

vervolgens, waarna – bij akkoord – het contract wordt aangeboden. 

 

Met een aantal zorgaanbieders voeren wij persoonlijke inkoopgesprekken. Bepalende factoren 

hierin zijn de omzet van de zorgaanbieder en diens vestigingsplaats. Zorgaanbieders die 

hiervoor in aanmerking komen, benaderen wij hieromtrent.  

 

Meer informatie over onze contractmodule, het aanvragen van een persoonlijk VECOZO 

certificaat en onze zorginkoopprocedure vindt u terug op onze website 

(www.dsw.nl/zorgverleners/public/ggz).  

 

5.2 Tijdpad zorginkoop 2017 

Wij hanteren de volgende planning ten aanzien van het inkoopproces 2017 met betrekking tot 

cGGZ geleverd door GGZ-instellingen.  

 

Tabel 3: Planning contracteringsprocedure cGGZ 2017 – DSW Zorgverzekeraar 

Wat Wie Wanneer 

Publiceren uitgebreid inkoopbeleid cGGZ 2017 DSW  1 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 cGGZ DSW  15 augustus 2016 

Invullen contractmodule cGGZ (= aanvragen 
contract) 

Zorgaanbieder 15 augustus t/m 7 oktober 
2016 

Indienen offerteformat bij DSW 
Zorgverzekeraar* 

Zorgaanbieder Z.s.m. na ontvangst van het 
offerteformat, maar uiterlijk 

16 september 2016 

Zorginkoopgesprekken* DSW & 
Zorgaanbieder 

September t/m november 
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 
* Ca. 40 GGZ-instellingen waar momenteel veel verzekerden van DSW Zorgverzekeraar heen gaan (dit zijn o.a. 

zorgaanbieders met een productieafspraak 2016 van DSW Zorgverzekeraar > €300.000), krijgen na het succesvol 

http://www.dsw.nl/zorgverleners/public/ggz
http://www.dsw.nl/zorgverleners/public/ggz
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doorlopen van de contractmodule een offerteformat toegestuurd (u krijgt in juni 2016 bericht als u tot deze groep 

behoort). U ontvangt het offerteformat rond 15 augustus 2016. Uiterlijk 16 september 2016 dient dit offerteformat 

ingevuld geretourneerd te worden.  

5.3 Declareren  

Indien wij in onderhandeling zijn over een contract, kunt u geen nota’s in rekening brengen.  

Gecontracteerde aanbieders dienen, conform contractvoorwaarden, elektronisch bij DSW 

Zorgverzekeraar te declareren. Niet-gecontracteerde aanbieders factureren de zorg aan 

verzekerden. Verzekerden kunnen deze nota via de restitutie declareren. Wij vergoeden in het 

geval van niet-gecontracteerde zorg een marktconforme vergoeding.  

5.4 Voorbehoud  

Het inkoopbeleid en de methodiek zijn mede gebaseerd op externe informatie zoals bekend 

tijdens het opstellen van de inkoopprocedure. Wij behouden ons het recht voor het 

inkoopbeleid en/of de inkoopmethodiek in de loop van de procedure alsnog aan te passen 

indien en voor zover de bedoelde informatie daartoe aanleiding geeft. Wij informeren u daar 

terstond over. 
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VI Nawoord 

Wij vertrouwen erop dat u zich herkent in ons inkoopbeleid en wensen u succes toe bij het 

doorlopen van de zorginkoopprocedure voor 2017. 

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over dit inkoopbeleid? Wij horen het graag! Mail ons dan via 

inkoopggz@dsw.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Zorginkoopteam curatieve GGZ  

DSW Zorgverzekeraar  
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Bijlage I  Randvoorwaarden contractering 2017 

 

1. Wet- en Regelgeving  

 

De Zorgaanbieder verklaart op de hoogte te zijn van c.q. zich te conformeren aan: 

- de relevante wet- en regelgeving van de NZa; 

- de Zorgverzekeringswet; 

- het Besluit zorgaanspraken met als toezichthouder Zorg Instituut Nederland (voorheen 

College voor Zorgverzekeringen); 

- alle overige relevante wet- en regelgeving. 

 

2. Kwaliteitsstatuut 

De Zorgaanbieder verklaart zich in te spannen om voor 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut te 

hebben opgesteld en te hebben aangeleverd bij het Kwaliteitsinstituut. 

 

3. Behandelcriteria  

 

De Zorgaanbieder verklaart dat: 

- hij handelt conform de beschikbare (multidisciplinaire) richtlijnen en dat hij voor die 

stoornissen waarvoor nog geen multidisciplinaire richtlijnen beschikbaar zijn, handelt 

conform de stand van de praktijk; 

- hij van stoornissen die hij behandelt zorgprogramma's/zorgpaden/protocollen heeft 

ontwikkeld op basis van beschikbare multidisciplinaire richtlijnen en voor die 

stoornissen waarbij de stand van de wetenschap als maatstaf ontbreekt, zijn de 

zorgprogramma's/zorgpaden/protocollen gebaseerd op hetgeen in het betrokken 

vakgebied geldt als verantwoord en adequaat; 

- hij in 2017 in het behandelproces (in ieder geval bij de start van de behandeling en aan 

het einde van de behandeling) gebruik maakt van (gedigitaliseerde) Routine Outcome 

Monitoring (ROM) op basis van wetenschappelijk gevalideerde, door de beroepsgroep 

erkende meetinstrumenten waarmee de effectiviteit van de behandeling wordt getoetst. 

 

4. Fraude  

 

De Zorgaanbieder verklaart dat hij zich inspant om: 

- adequate maatregelen te treffen jegens medewerkers die zijn veroordeeld wegens 

fraude, die gerelateerd is aan de uitoefening van het beroep; 

- adequate maatregelen te treffen jegens medewerkers die een schorsing hebben door 

het medisch tuchtcollege, verband houdend met misdragingen jegens patiënten. 
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Bijlage II  Prijs- / omzetbepalende criteria 

 

In deze bijlage wordt de invulling van de prijs- en omzetbepalende criteria nader toegelicht.  

1. SBG 
Wij vragen zorgaanbieders aan te geven wat het BRaM (Benchmark Rapportage Module van SBG) percentage is van 
afgesloten DBC’s GGZ met vóór- EN nameting over de periode 1 januari 2016 tot en met 1 april 2016 (peildatum 1 
augustus 2016). De reden dat wij slechts naar één kwartaal in 2016 kijken, is dat de data na aanlevering bij SBG nog 
kunnen worden aangepast en pas na drie maanden ‘bevroren’ worden. De ‘bevroren’ data van Q1 2016 hanteren wij 
bij ons inkoopbeleid. Wij stellen – om voor de volledige bonus in aanmerking te komen – dat zorgaanbieders over de 
periode 1 januari 2016 tot en met 1 april 2016 voor minimaal 45% van de DBC’s GGZ geldige vóór- EN nameting 
moeten hebben uitgevoerd. Dit moet, zoals gezegd, uit BRaM blijken (peildatum 1 augustus 2016). Indien uit BRaM 
blijkt dat de zorgaanbieder minimaal voor 45% van de DBC’s GGZ geldige vóór- EN nameting heeft verricht, komt de 
zorgaanbieder in aanmerking voor het volledige bonuspercentage (zie tabel 2 pagina 14; 2% voor prijsafspraken, 1% 
voor omzetafspraken). Indien een zorgaanbieder in de genoemde periode een lager percentage scoort, wordt de te 
verdienen bonus naar rato toegekend.  
 
Het aanleveren van ROM-gegevens is uiteraard slechts een procesindicator. Uiteindelijk gaat het erom dat een 
aanbieder goede uitkomsten boekt met de behandeling van zijn patiënten. Inmiddels kan er steeds meer waarde 
gehecht worden aan de delta-t scores van SBG en zal onze aandacht langzamerhand verschuiven van ‘aanleveren’ 

naar uitkomsten. Met GGZ-instellingen die in aanmerking komen voor een ‘omzetafspraak’ betrekken wij de 
behandeleffecten daarom ook al bij onze inkoopgesprekken 2017. In het offerteformat zal gevraagd worden naar de 
delta-t score en wordt een nadere uitvraag gedaan over de score van de GGZ-instelling bij bepaalde doelgroepen en of 
en zo ja, welke punten er op het verbeterprogramma staan.  
 
Verder vragen wij bij GGZ-instellingen uit of de uitkomsten van ROM-metingen naar behandelaren en/of afdelingen 
worden teruggekoppeld met als doel te leren van de uitkomsten en waar mogelijk kwaliteitsverbeteringen door te 
voeren. Indien dit het geval is, levert dat 1% bonus op.  
 
2. Toepassing Zorgprogramma’s 
Een van onze randvoorwaarden is dat zorgaanbieders zorgprogramma’s en zorgpaden hanteren (zie Bijlage I). Indien 
een zorgaanbieder helemaal geen zorgprogramma’s en zorgpaden heeft ontwikkeld en toegepast, komt de 
zorgaanbieder niet in aanmerking voor een contract. Wij hanteren de volgende definitie ten aanzien van een 
Zorgprogramma: een Zorgprogramma omschrijft alle beschikbare, gewenste, geadviseerde modules die gegeven 
kunnen worden bij een bepaalde omschreven problematiek. Een Zorgpad is de concrete invulling daarvan. Aanvullend 
stellen wij – in het kader van de tarief/omzetvaststelling – de volgende eisen ten aanzien van zorgprogramma’s en 
zorgpaden:  

 Zijn de zorgprogramma’s en –paden een uitwerking van de belangrijkste hoofdlijnen uit de landelijk 
vastgestelde multidisciplinaire richtlijnen, of (waar richtlijnen ontbreken) gebaseerd op hetgeen dat in het 
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg? 

 Hebben de zorgprogramma’s en –paden aandacht voor de keuze tussen gelijkwaardige behandelvormen 
(voorbeeld; als de richtlijn zowel medicatie als CGT voorschrijft, is deze keuze dan ook opgenomen in het 
zorgprogramma?)? 

 Worden – waar mogelijk – in zorgprogramma’s en –paden e-health modules en behandelingen ingezet? 
 Zijn in de zorgprogramma’s en –paden vaste evaluatiemomenten benoemd waarbij – op basis van 

gevalideerde vragenlijsten c.q. ROM-metingen - de voortgang van de behandeling (met de patiënt) wordt 
besproken, in ieder geval aan het begin en aan het einde van de behandeling? 

 Is er een disciplinemix opgenomen in de zorgprogramma’s en paden waarbij duidelijk is welke discipline 
verantwoordelijk is voor welk deel van het programma? 

 
Elke subvraag is – afhankelijk van het feit of de zorgaanbieder in aanmerking komt voor prijs- of omzetafspraken – 
0,6% c.q. 0,4% waard.  
 
3. Disciplinemix 
Wij gaan ervan uit dat een specialistische zorgvraag een bepaalde inzet van specialistisch personeel vergt. Daarbij 
komt dat de tarieven van de cGGZ gebaseerd zijn op een bepaalde inzet van dit specialistische personeel. Wij vragen 
zorgaanbieders het totaal aantal FTE op te geven van tijdschrijvend Zvw personeel dat een opleiding heeft afgerond 
tot een beroep dat voorkomt op de CONO-beroepentabel. Als peildatum hanteren wij 1 augustus 2016. Wij kijken 
vervolgens wat het aandeel is van de volgende negen disciplines in het totaal aantal tijdschrijvend FTE’s. 
 



Zorginkoopbeleid 2017; GGZ-instellingen, Curatieve GGZ - DSW Zorgverzekeraar  

21 

 

Tabel 4: disciplinemix 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*personeel in opleiding kan worden meegerekend 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Substitutie/aanbod naar/in GBGGZ 
Zorgaanbieders willen wij stimuleren een deel van hun patiëntenpopulatie te bedienen binnen de GB-GGZ. Indien een 
zorgaanbieder helemaal geen zorg aanbiedt binnen de GB-GGZ in 2016, komt deze zorgaanbieder niet in aanmerking 
voor een bonuspercentage.  
(Noot: indien er in de regio afspraken zijn gemaakt dat de GB-GGZ door een andere zorgaanbieder wordt aangeboden, 
kan de zorgaanbieder aangeven dat een deel van zijn patiëntenpopulatie wordt bediend in de GB-GGZ en komt de 
aanbieder dus in aanmerking voor het bonuspercentage). 
 
5. Afbouw klinische capaciteit 
Van aanbieders die klinisch opnemen in het kader van de behandeling, verlangen wij dat zij de klinische capaciteit 
afbouwen, waarbij in 2020 een derde van deze capaciteit is afgebouwd ten opzichte van 2008. Wij verwachten van 
klinische aanbieders dat zij een deel van de klinische afbouwgelden oormerken als gelden voor de inzet van kwetsbare 
groepen, bijvoorbeeld FACT-teamgelden. Wij verlangen geen lineaire afbouw.  
(Noot: Indien de GGZ-instelling niet klinisch opneemt in het kader van de behandeling en/of indien de GGZ-instelling 
met de voor haar grootste verzekeraar(s) andere afspraken heeft gemaakt inzake klinische afbouw, kunt u ‘ja’ 
invullen). 
 
6. Omzet per patiënt 
Dit criterium is slechts van toepassing op zorgaanbieders die in aanmerking komen voor een ‘omzetafspraak’. Met 
deze zorgaanbieders spreken wij een bedrag af per unieke patiënt. De omzet per patiënt afspraak is een integrale prijs 
en komt tot stand door uw omzetafspraak (GB-GGZ + S-GGZ) 2017 te delen door het aantal unieke verzekerden voor 
wie u in 2017 binnen de GB-GGZ en/of S-GGZ een behandeling start.  
 
Wij gaan ervan uit dat het bedrag per unieke verzekerde in 2017 ten opzichte van 2016 maximaal gelijk blijft, maar 
verwachten dat als gevolg van de verdere invoering van de GB-GGZ en de verdere klinische afbouw u zult inzetten op 
het terugbrengen van de kosten per unieke verzekerde.  
 
Het criterium ziet er dus als volgt uit: maximaal gemiddelde Omzet per patiënt 2017 ≤ maximaal gemiddelde Omzet 
per patiënt 2016. 

Aandeel* 

Arts verslavingszorg 

Psychiater 

Psychotherapeut 

GZ-psycholoog 

Klinisch psycholoog 

Klinisch neuropsycholoog 

GGZ Verpleegkundig Specialist 

Klinisch Geriater 

Specialist ouderengeneeskunde 
 

Bonus% 
Tarief 

Bonus% 
Omzet 

<25% 0% 0% 

25-30% 0,6% 0,5% 

30-35% 1,4% 1% 

35-40% 2,2% 1,5% 

>40% 3% 2% 

Voorbeeld: 
U kijkt naar de disciplines die op 1 augustus 2016 bij uw organisatie werkzaam zijn. Vervolgens bekijkt u per 
discipline, hoeveel FTE werkzaam is in de Zvw. Let hierbij op: wij vragen bij dit criterium tijdschrijvend personeel 
uit. Verpleegkundigen die werkzaam zijn op een verblijfsafdeling en geen tijd schrijven in de behandeling, maar 
bekostigd worden vanuit de deelprestatie verblijf, vult u niet in bij deze vraag.  
 

Tabel 5: voorbeeld invullen disciplinemixcriterium  

Discipline Totaal Fte 
werkzaam per 1 
augustus 2014 

Waarvan 
werkzaam in Zvw 
(=tijdschrijvend 
personeel) 

Waarvan 
werkzaam in Zvw 
maar niet 
tijdschrijvend  

Waarvan 
werkzaam in 
andere domeinen 
dan Zvw (bijv. 
AWBZ, justitie, 

etc.) 

Basispsycholoog 8 FTE 5 FTE 0 FTE 3 FTE 

Verpleegkundige 15 FTE 2 FTE  8 FTE 5 FTE 

SPV 10 FTE 4 FTE 0 FTE 6 FTE 

Klinisch psycholoog 2 FTE 2 FTE 0 FTE 0 FTE 

Psychiater 2 FTE 2 FTE 0 FTE 0 FTE 

Totaal  39 FTE 15 FTE 8 FTE 10,8 FTE 

Uitkomst: ((2 + 2)/15)*100) = 26,6%. Dit levert een tariefs- c.q. omzetbonus op van 0,6% respectievelijk 0,5%.  
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Bijlage III  Contractmodule 2017  

 
Schema Inkoopproces 2017  

 

 
 

 

Voor meer informatie over de zorginkoopprocedure cGGZ 2017 verwijzen wij u naar onze 

website; http://www.dsw.nl/Zorgverleners/Public/GGZ. Hier vindt u ook onze online 

contractmodule terug.  

 

 

 
 

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

