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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).  

U zult merken dat ons inkoopbeleid 2017 grotendeels een voortzetting is van ons beleid 2016. 

Omdat vanaf 1 januari alle aanbieders van GGZ verplicht zijn te beschikken over een 

kwaliteitsstatuut, hebben wij dit toegevoegd aan ons inkoopbeleid. 

 

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

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). Wij hebben getracht dit inkoopbeleid 

kort en bondig te houden. In de eerste plaats omdat wij niet de enige financier zijn en u 

ongetwijfeld meer inkoopbeleidsstukken te lezen krijgt. Daarnaast realiseren wij ons dat wij als 

regionale zorgverzekeraar met een kleiner marktaandeel in onze buitenregio niet voor alle 

zorgaanbieders een even grote partner zijn.  

 

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

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

en keuzevrijheid hoog in het vaandel. In onze ogen bepaalt niet de zorgverzekeraar maar de 

beroepsgroep wat goede kwaliteit van zorg is. Dit andere geluid laten wij graag horen, omdat 

wij van mening zijn dat er binnen de GGZ-sector momenteel 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 belangrijkste punten uit onderhavig inkoopbeleid vindt u terug in de factsheet ‘DSW 

Zorginkoop 2017, curatieve GGZ, vrijgevestigden’, te vinden op onze website: 

http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Vrijgevestigden.  

 

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

constructieve samenwerking!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorginkoopteam curatieve GGZ  

DSW Zorgverzekeraar  

 

 

 

Astrid Toxopeus Relatiebeheerder GGZ 

Bas Keijzer   Relatiebeheerder GGZ 

Ilse de Vries   Relatiebeheerder GGZ 

Joerie Mulder   Relatiebeheerder GGZ 

Joan Onnink  Adviserend geneeskundige 

Maud Severien Beleidsmedewerker GGZ 
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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 

weggelegd 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, worden deze basiseisen wat ons betreft door het veld bepaald.  

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.  

Bovenstaande punten zijn vanaf 2017 door alle zorgaanbieders verplicht vastgelegd in een 

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

kwaliteitsstatuut komen in principe in aanmerking voor een contract.  

 

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 

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 dus 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 

Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) als voor de Gespecialiseerde GGZ (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 deze los in te kopen.  
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II Speerpunten inkoop 2017 

 

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

2.1 Toegankelijkheid  

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

de verzekerde daarop ieder moment tijdig aanspraak op 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. 

- 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 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.  

- Indien een Orthopedagoog Generalist of een Kinder- en Jeugdpsycholoog als 

regiebehandelaar optreedt voor de verzekerde voor de achttiende verjaardag van de 

verzekerde is het bij uitzondering toegestaan om het regiebehandelaarschap voort 

te zetten. Dit wordt als initiële DBC geregistreerd. Bij vervolg-DBC’s geldt deze 

uitzondering niet. 

De zorgaanbieder laat de verzekerde tijdig weten dat 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, dat dan het eigen risico van toepassing is voor dat deel van de 

behandeling dat vanuit de Zvw wordt bekostigd.  
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 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 ‘doorstroom’, waarbij niet alleen goed wordt gekeken naar de instroom 

van de patiënten (waarbij voldaan wordt aan inclusiecriteria), maar er ook op gelet wordt 

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

aanwezigheid van periodieke evaluatiemomenten gedurende de behandeling verhoogt de mate 

van gepast gebruik. 

 

 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 er 

daarom van 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 dient op te nemen 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. Daarnaast verwachten wij dat de aanbieder zich houdt aan de ‘regeling publicatie 

wachttijden GGZ’, welke vanuit de NZa vanaf 1 april 2016 van kracht is. 

 

 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. Wat betreft de 

gespecialiseerde 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 gespecialiseerde GGZ levert.  

 

2.2 Kwaliteit 

Kwaliteitsstatuut 

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 door de zorgaanbieder 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 het 

kwaliteitsstatuut op te stellen. De betrokken partijen hebben in februari 2016 

overeenstemming bereikt over het “Model Kwaliteitsstatuut GGZ”. In dit model staat 

omschreven waar een kwaliteitsstatuut aan moet voldoen. 

 

Het Zorginstituut Nederland heeft het Kwaliteitsstatuut GGZ in maart 2016 opgenomen in zijn 

register van professionele standaarden. Daardoor maakt het voldoen aan het Kwaliteitsstatuut 

deel uit van de norm “goede zorg” uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).  

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van curatieve GGZ verplicht een goedgekeurd 

kwaliteitsstatuut te hebben dat is opgenomen in het kwaliteitsregister. Dat betekent dat alle 

aanbieders van Generalistische Basis GGZ en van Gespecialiseerde GGZ vóór 31 december 

2016 op basis van het model een eigen kwaliteitsstatuut hebben opgesteld en aangeleverd bij 

het kwaliteitsinstituut.  

 

In het kwaliteitsstatuut wordt door de zorgaanbieder aangegeven hoe de zorg is georganiseerd 

en hoe de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg gewaarborgd worden. Ook dient het statuut 
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als kader voor werkafspraken binnen de praktijk met het professioneel netwerk. Een belangrijk 

uitgangspunt hierbij is het stimuleren van de autonomie en de regie van de patiënt.   

 

Het hoofdbehandelaarschap wordt met de invoering van het kwaliteitsstatuut vervangen door 

het regiebehandelaarschap. Inhoudelijke verantwoordelijkheid en procesverantwoordelijkheid 

zijn anders omschreven en mogelijk ook anders belegd. De invoering van een 

regiebehandelaar betekent dat multidisciplinair behandelen voor alle belanghebbenden 

(zorgvrager/patiënt, zorgverzekeraar, medebehandelaars) tot grotere transparantie en dus ook 

grotere toetsbaarheid van kwaliteit zal leiden. DSW zorgverzekeraar neemt de kwalificaties van 

regiebehandelaren over uit het kwaliteitsstatuut (zie ook 3.1). Hierbij merken wij op dat de 

psychiater vanaf 2017 niet kan optreden als regiebehandelaar in de GB-GGZ.   

 

Verder geeft de zorgaanbieder in het statuut aan hoe gepast gebruik van zorg bevorderd 

wordt. In dat kader moet onder andere zijn vastgelegd dat de effectiviteit van de behandeling 

regelmatig gemeten wordt en dat de zorgaanbieder ROM-gegevens verzamelt en aanlevert ten 

behoeve van benchmarking. Met de invoering van het kwaliteitsstatuut wordt het voor 

vrijgevestigden, net als voor instellingen, verplicht ROM-data aan te leveren bij het SBG.  

 

DSW Zorgverzekeraar verwacht van de aanbieders waarmee hij een contract afsluit dat zij 

voldoen aan de verplichting om een kwaliteitsstatuut op te stellen en deze te laten registreren 

bij het Kwaliteitsinstituut.  

 

Kwalitatief goede zorg 

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. 

 

 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/zorgpaden/protocollen 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.  

  

 Effectmeting 

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

en eindmetingen) conform de door de beroepsgroep gevalideerde vragenlijsten.  

Het uitvoeren van effectmetingen is een randvoorwaarde voor ons in de 
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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 de behandeling 

van de patiënt.  

 

Vanaf oktober 2016 is het voor vrijgevestigden mogelijk om ROM-data aan te leveren bij de 

Stichting Benchmark GGZ (SBG). Instellingen leverden al langer verplicht ROM-data aan. Nu 

de infrastructuur voor vrijgevestigden wordt aangelegd, zal het ook voor vrijgevestigden 

mogelijk worden. Vanuit het kwaliteitsstatuut geldt de verplichting om deel te nemen aan de 

benchmark. 

In het kader van effectmeting verwachten wij concreet het volgende van u:  

o Uitvoering van effectmetingen middels Routine Outcome Monitoring (ROM). 

o Uitvoering van begin- en eindmetingen bij minimaal 40% van de patiënten die in 

2017 in zorg komen.  

o Het gebruik van een ROM-portal zoals de ROM-portals ondersteund door de 

NVVP en/of NVvP. 

o Registratie bij SBG via sbgggz.nl 

o Aanlevering van ROM-data bij SBG  

 

 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  

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 behandeldoelen (shared decision-making) en deze gezamenlijke doelen ook 

structureel monitoren gedurende de behandeling. 

 

Het is wat ons betreft zaak dat de zorgaanbieder bij aanvang van de behandeling de patiënt op 

de hoogte stelt of de zorgvraag generalistisch (behandeling middels GB-GGZ) dan wel 

specialistisch (behandeling middels S-GGZ) is. Tevens dient de patiënt in het geval van GB-

GGZ op de hoogte te worden gesteld van welk zorgvraagzwaarteproduct geleverd wordt, ook 

wanneer het zorgvraagzwaarteproduct dat geleverd wordt tussentijds gewijzigd wordt. 

 

In het kader van ‘versterking positie patiënt’ verwachten wij concreet het volgende van u.  

 Hanteren van een praktijkwebsite met hierop minimaal de vermelding van gebruikte 

behandelvormen en wachttijden. 

 Leveren van zorg passend bij de zorgvraag van de patiënt.  

 Verstrekken van informatie aan patiënt bij aanvang van de behandeling of het GB-

GGZ dan wel S-GGZ betreft en welk zorgzwaarteproduct bij eerstgenoemde 

gedeclareerd wordt. 

 Deelnemen aan klachtenregelingen. 
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2.3 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. Geen omzetplafond 

Wij contracteren breed en hechten er veel belang aan dat verzekerden bij de 

zorgverlener van hun voorkeur in zorg kunnen.   

 

In onze contracten 2017 nemen wij geen omzetplafond op. Uiteraard gaan wij ervan 

uit dat u als zorgaanbieder te allen tijde de zorg conform het ‘gepast gebruik’ principe 

levert; alleen verzekerde zorg kan via de Zvw worden bekostigd en de zorg moet altijd 

zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk worden ingezet. Het aantal 

potentiële productieve uren van de praktijk bepaalt hoeveel uren er maximaal geleverd 

en dus gedeclareerd kunnen worden. In onze contractmodule geeft u aan hoeveel 

zorgverleners met een beroep dat voorkomt op de beroepentabel DBC GGZ werkzaam 

zijn bij u in de praktijk.  

 

2. Tarief 

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

Afhankelijk van het type contract dat u heeft (met ondersteunend personeel of zonder 

ondersteunend personeel) wordt de prijs vastgesteld.  

 

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 waar mogelijk: substitutie naar lichtere vormen van zorg (van S-GGZ naar GB-

GGZ) 

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 aan 

gezondheidswinst oplevert; 

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

- het inzetten van E-Health. 
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 III Contractafspraak 2017 
In dit hoofdstuk licht DSW Zorgverzekeraar toe wanneer u in aanmerking komt voor een 

contract, hoe de zorginkoopprocedure verloopt en hoe de productieafspraak 2017 tot stand 

komt.  

3.1 Wanneer komt u in aanmerking voor een contract?  

3.1.1  Contractering op ondernemingsniveau 

Conform de Handelsregisterwet dient een onderneming zich in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven. Een vrijgevestigd zorgverlener wordt gezien als 

een onderneming en dient dus ook te zijn ingeschreven. 

 

Om in aanmerking te komen voor een contract dient u te beschikken over een inschrijving bij 

de KvK. Hierbij geldt dat de rechtsvorm passend moet zijn bij de (samenstelling van de) 

vrijgevestigde praktijk.  

 

In onze contractmodule vragen wij u om het KvK-nummer, de naam van de onderneming en 

de rechtsvorm. Deze gegevens kunt u terugvinden in het uittreksel van de Kamer van 

Koophandel.  

3.1.2  Maximaal drie regiebehandelaren per praktijk  

In principe komen uitsluitend praktijken die uit maximaal drie regiebehandelaren bestaan, in 

aanmerking voor een vrijgevestigdencontract. Praktijken waar meer dan drie 

regiebehandelaren werkzaam zijn, zien wij als GGZ-instellingen. Indien u op basis van het 

aantal regiebehandelaren niet in aanmerking komt voor een contract voor vrijgevestigden, i.e. 

uw praktijk telt meer dan drie regiebehandelaren, dan heeft u de mogelijkheid zich te 

profileren als GGZ-instelling. Indien u besluit een toelating aan te vragen voor een GGZ-

instelling, dan betekent dit dat de vrijgevestigde praktijk niet langer actief kan zijn. Voor meer 

informatie over de contractering van GGZ-instellingen verwijzen wij u naar het inkoopbeleid 

voor GGZ-instellingen: http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Instellingen.  

 

Voor praktijken die buiten onze regio gevestigd zijn en waar wij slechts een beperkt 

marktaandeel hebben, maken wij een uitzondering. Indien een praktijk uit de buitenregio uit 

meer dan drie regiebehandelaren bestaat, gaan wij graag met de praktijk op zoek naar een 

pragmatische oplossing.  

3.1.3  Juiste kwalificaties (regiebehandelaren en ondersteunend personeel) 

Wij vergoeden de zorg indien de zorg geleverd wordt door een zorgverlener die beschikt over 

de juiste kwalificatie. Onderstaande tabel toont aan van welke regiebehandelaren wij de zorg 

vergoeden.  Dit is overeenkomstig met het kwaliteitsstatuut. 
 
Tabel 1: kwalificaties waarover regiebehandelaren dienen te beschikken t.b.v. GB-GGZ/S-GGZ (Bron: model 
kwaliteitsstatuut) 

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. 

 

Taken en verantwoordelijkheden regiebehandelaar 

DSW Zorgverzekeraar gaat ervan uit dat de regiebehandelaar zich houdt aan de taken en 

verantwoordelijkheden zoals genoemd in het model kwaliteitsstatuut GGZ.  

 

http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Instellingen
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Ondersteunend personeel 

 Zorgverleners die een opleiding hebben afgerond tot een beroep op de beroepentabel 

DBC GGZ mogen optreden als ondersteunend personeel (=medebehandelaar).  

 Minimaal 60% van de behandeling moet uitgevoerd worden door de hoofdbehandelaar. 

Dit betekent dat maximaal 40% van de behandeling mag worden uitgevoerd door 

ondersteunend personeel. 

 Zorgverleners in opleiding zien wij als 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 die in opleiding zijn tot een beroep dat DSW Zorgverzekeraar als 

hoofdbehandelaar kwalificeert (zie tabel 1), maar officieel nog medebehandelaar zijn, 

vervalt de eis dat zij maximaal 40% van de behandeling mogen leveren (zie bullit 2). 

De zorgverlener die in opleiding is tot een beroep dat wij als hoofdbehandelaar 

kwalificeren, mag als ondersteunend personeel meer dan 40% van de behandeling 

uitvoeren (ondanks het feit dat betreffende zorgverlener nog geen hoofdbehandelaar 

is). De hoofdbehandelaar/opleider (niet zijnde de opleideling) blijft in de betreffende 

behandeling echter wel gehouden aan de taken en verantwoordelijkheden zoals 

genoemd in de brief van de minister van 2 juli 2013 en dient als zodanig dan ook direct 

betrokken te zijn bij de diagnostiek en behandeling.  

3.2 Randvoorwaarden  

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

randvoorwaarden zoals geformuleerd in Bijlage I.   

3.3 Productieafspraak  

Indien u onze contractmodule heeft doorlopen en u aan de randvoorwaarden voldoet, krijgt u 

automatisch een contract toegestuurd. Dit contract bevat onder andere de volgende 

elementen. 

 Géén omzetplafond 

Zoals aangeven in paragraaf 2.2 spreken wij contractueel geen omzetplafond af. 

Hierdoor loopt u als zorgaanbieder niet het risico om naderhand omzet terug te betalen 

als gevolg van een omzetplafondoverschrijding. Wel vragen wij u 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.  

 Géén productmix 

Wij maken geen afspraken over de productmix (productmix = de verhouding tussen de 

gerealiseerde prestaties GB-GGZ/S-GGZ). Wel stellen wij dat vrijgevestigden binnen de 

S-GGZ geen DBC’s GGZ kunnen leveren van meer dan 6.000 minuten.  

 Tarief 

Afhankelijk van het feit of u al dan niet ondersteunend personeel inzet, krijgt u een 

bepaald percentage vergoed van het maximum NZa-tarief. 

3.4 Integrale inkoop GB-GGZ en S-GGZ 

Wij sluiten één overeenkomst met vrijgevestigden voor 2017 voor zowel de levering van GB-

GGZ als voor S-GGZ. Indien u zowel GB-GGZ als S-GGZ levert, behoeft u slechts één contract 

bij ons aan te vragen.  

3.5 Voorwaarden en toetsing t.a.v. zorginkoop 

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

Dit betreffen controles op randvoorwaarden en contractvoorwaarden.  
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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 II). Wij behouden ons het recht voor om aanvullende informatie op 

te vragen en/of te controleren of zorgaanbieders daadwerkelijk voldoen aan de gestelde 

randvoorwaarden. Ook behouden wij ons het recht voor om te controleren of een 

zorgaanbieder aan de voorwaarden voldoet, zoals gesteld in het contract.  

3.6  Niet-gecontracteerde zorgaanbieders 

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. 
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IV Processen & Procedures 

4.1 Contractmodule en zorginkoopprocedure 

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 2015 een contract krijgt aangeboden voor 2017. Dit maakt dat onze (potentiële) 

verzekerden tijdig weten met welke zorgaanbieders wij in 2017 een contract hebben 

afgesloten voor GB-GGZ en/of S-GGZ.  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 II. De contractmodule start met randvoorwaarden (zie Bijlage I) en een informatie-

uitvraag. Indien u aan alle voorwaarden voldoet dan wordt automatisch – op basis van de door 

u opgegeven informatie – een contract gegenereerd.  

 

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

certificaat en onze zorginkoopprocedure vindt u terug op onze website: 

http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Vrijgevestigden.  

4.2 Tijdpad zorginkoop 2017 

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

curatieve GGZ geleverd door vrijgevestigden.  

 
Tabel 2: Planning inkoopproces 2017 

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 bij voorkeur voor 

15 november 2016 

Wij streven ernaar om de contractafspraken 2017 vóór 15 november 2016 af te ronden. 

4.3 Voorbehoud  

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

tijdens het starten 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. 

http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Vrijgevestigden
http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Vrijgevestigden
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V Nawoord 

Wij vertrouwen erop dat u zich kunt herkennen 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 én 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 waar 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: 

- er binnen de praktijk niemand werkzaam is die veroordeeld is in verband met fraude;  

- er momenteel geen schorsing loopt tegen iemand binnen de praktijk door het medisch 

tuchtcollege, verband houdend met misdragingen jegens patiënten. 
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Bijlage II  Inkoopproces 2017  

 
 
Schema Inkoopproces vrijgevestigden 2017  

 

 
 

De online contractmodule is te openen via http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-

Vrijgevestigden.  

 

 

Vragen 

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

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

 

http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Vrijgevestigden
http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/GGZ/2017-Vrijgevestigden
http://www.dsw.nl/Zorgverleners/Public/GGZ

