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- Achmea is Zilveren Kruis Zorgkantoor geworden

Nu we elkaar toch spreken…
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Zilveren Kruis Zorgkantoor wil toegevoegde waarde voor cliënten zichtbaar 
maken: Cliëntondersteuning

- Ondersteuning van cliënten door advies op maat

- De eigen regie van cliënten versterken

- Passende zorg op een passende plek die aansluit 
bij de wensen van de cliënt.

De cliëntondersteuner kan een rol spelen in het 
verduidelijken van de cliëntvraag om te komen tot 
maatwerk voor individuele cliënten.

. 

Contact:
clientondersteuningwlz@zilverenkruis.nl
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• Het goede gesprek: 

inspiratie voor het goede gesprek, niet alleen tussen zorgverlener en cliënt, maar 
het brede gesprek waar ook een belangrijke plek is voor iemands naasten en 
netwerk

• Een routekaart naar goede zorg: 

onze kwetsbare cliënten die zorg en ondersteuning bieden die nodig is om hun 
leven te kunnen leven zoals ze willen, maar hoe bepaalt een cliënt dat voor zichzelf 
en welke informatie gebruik je om aantoonbaar goede zorg te leveren

• Echt verbeteren door continu en kort-cyclisch te meten: 

hebben bestaande meetmethodieken mogelijkheden in zich om te komen tot een 
meetinstrument dat kort-cyclisch hanteerbaar is?

• Informatie die ertoe doet: 
kwaliteit van zorg gaat over de ervaren kwaliteit van leven, welke afspraken maken 
we over de vastlegging van informatie in het zorgdossier?

Goede Zorg zichtbaar maken!

5



6

Dit persoonsvolgend experiment begint met inzicht in hoe een cliënt wil leven en de wensen en behoeften die daaruit 
voortkomen.

Kernelementen van het experiment

Experiment ‘Leven zoals ik wil’:  

leren hoe volledig persoonsvolgende zorg gerealiseerd kan worden

Zorg in natura is een variant van het PGB: iedere cliënt krijgt dezelfde vrijheden. Zorgkantoren zien het als hun opdracht 
om zoveel mogelijk zorg in natura mogelijk te maken indien de cliënt dit wil.Maximale vrijheid

Cliënten geven 
richting

Voor de kwetsbare Wlz-doelgroep is een cliëntondersteuner die dichtbij de cliënt staat essentieel. De cliëntondersteuner 
is een vertaler van wensen en behoeften.

Ondersteuning waar 
nodig

Een flexibel en divers aanbod buiten de huidige kaders is essentieel. Om dit te realiseren is samenwerking met 
zorgaanbieders een voorwaarde: gecontracteerde en niet gecontracteerde Wlz-aanbieders maar ook start-ups dragen 
gezamenlijk bij aan passende zorg en ondersteuning.

Aanbod volgt vraag

De vraag van de cliënt is de basis. Op basis van zijn wensen, behoeften en keuzes, volgt de bekostiging.
Bekostiging volgt 
vraag
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Alle zorgkantoren hanteren 
het Landelijke Inkoopkader Wlz 2017

2017 = 2016
• Een zelfde mate van uniformering als die in 2016
• Consistentie in kwaliteitsthema’s
• Zorgkantoren willen, in lijn met het beleid van VWS, een meer regionale koers

Cliënt centraal
• Stimuleren van persoonsgerichte zorg
• Stappen zetten richting persoonsvolgendheid van de bekostiging
• Zo breed mogelijk aanbod in zorg in natura beschikbaar stellen: zo min mogelijk 

drempels voor nieuw zorgaanbod

Zichtbaar zorgkantoor
• Cliënten(raden) en familie(raden) krijgen een duidelijke rol bij de zorginkoop
• We blijven cliënten versterken met cliëntondersteuning

In dialoog komen tot maatwerk
• Zorgen dat de dialoog nog beter bijdraagt aan voor cliënten merkbare 

kwaliteitsverbetering van de zorg 

Geen onnodige administratieve lasten
• Light-variant van zelfanalyse voor zorgaanbieders die al ontwikkelafspraken gemaakt 

hebben
• Format voor het ontwikkelplan is verbeterd
• Vereenvoudiging programma van eisen/contracteisen

Doelmatigheid
• Binnen de contracteerruimte realiseren van passende zorg en voldoen aan de zorgplicht 

van de zorgkantoren

Uitgangspunten inkoopproces

1. Op maat gemaakte afspraken voor verbetering van zorg
2. De dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder staat centraal
3. Meerjarige overeenkomst als stimulans voor kwaliteitsverbetering

Inhoudelijke uitgangspunten

- Zilveren Kruis heeft een praatplaat met toelichting gepubliceerd
- Landelijk volgt nog een publieksversie
- Voorbeelden voor ontwikkelplannen zijn beschikbaar

Wij vragen u cliënten(raden) te wijzen op de beschikbare informatie op 
onze website.



9

Inkoopprocedure
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De doorontwikkeling van de kwaliteitsthema’s

Niveau Kwaliteitsthema's Doelstelling van het kwaliteitsthema

De basis blijven versterken De basis blijven versterken

De cliënt kan erop vertrouwen dat de zorg die geboden wordt voldoet aan 
de voorwaarden, van
kwalitatief goed niveau is en voldoet aan de laatste inzichten in het veld ten 
behoeve van kwaliteit van zorg.

Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt

Persoonsgerichte zorg

De cliënt ontvangt persoonsgerichte zorg op een passende plek die integraal 
van aard is, waarbij de keuze van de cliënt (voor zorg in de thuissituatie of 
voor opname in een intramurale instelling, hoe de zorg wordt ingezet en 
wat de cliënt belangrijk vindt) leidend is.

De cliënt wordt gezien en gehoord  door de professional
Cliënten ervaren dat de zorgprofessional oog voor hem/haar heeft evenals 
voor zijn/haar eigenheid en voorkeuren

Versterken eigen regie cliënt/ cliëntvertegenwoordiger
De cliënt heeft, daar waar mogelijk, eigen regie. De mantelzorger en/of 
vrijwilliger is geïnformeerd en wordt betrokken, waardoor ook hij/zij de 
eigen regie van de cliënt kan versterken.

Cliëntervaring

De door de cliënt ervaren kwaliteit van leven wordt gemeten. De 
uitkomsten leiden tot verbetering van de zorg/ondersteuning aan de 
individuele cliënt en leiden tot inhoudelijke
kwaliteitsverbetering van de zorg en ondersteuning door de zorgaanbieder.

Samenhangende zorg

Gezondheid en welbevinden
De cliënt krijgt mogelijkheden om een persoonlijke leefstijl te behouden of 
te verkrijgen.

Interventies rondom probleemgedrag
Signalen die een cliënt uit en die tot probleemgedrag kunnen leiden, 

worden tijdig, probleemgericht en integraal aangepakt door de 
zorgverleners. Hierbij staat de vraag “wat heeft deze cliënt nodig?” centraal.

Ketensamenwerking en plek in de regio
Cliënten ervaren professionele (en specialistische ) zorg omdat de 
zorgaanbieder in samenwerking met anderen werkt aan 
expertiseontwikkeling en een beter behandelaanbod
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- Zilveren Kruis heeft een praatplaat met 
toelichting gepubliceerd

- Landelijk volgt nog een publieksversie
- Voorbeelden voor ontwikkelplannen zijn 

beschikbaar

Wij vragen u cliënten(raden) te wijzen op de 
beschikbare informatie op onze website.
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Ingrediënten voor het zorginkoopbeleid V&V 2017

Transparantie kwaliteit

Persoonsvolgende bekostiging: geld volgt klant-modelVolumebepaling

Meerjarenafspraken

Dialoog rond zelfanalyse en ontwikkelafsprakenTariefbepaling
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• ‘Zelfanalyse light’

• Zelfanalyse hoeft niet

• Beschouwing op 2016 mag

• Als introductie op de ontwikkelafspraken 2017

Zorgaanbieders die voor 2016 al een zelfanalyse of 
ontwikkelplan hebben ingediend

Tariefbepaling: zelfanalyse als startpunt voor ontwikkelafspraken

§ Volledige zelfanalyse

§ Met cliënten

§ Bevat sterke punten en ontwikkelpunten

§ Over doelstellingen 2017

§ Met onderbouwing

Zorgaanbieders die voor de eerste keer een ontwikkelplan 
indienen 



Vroegsignalering:
Zorgverleners en behandelaren zijn in 

gesprek met de cliënt en zijn familie om 
vroegtijdig depressie te onderkennen 

en risico’s te vermijden.

Tariefbepaling: zorgaanbieders stellen ontwikkelafspraken voor in ontwikkelplan

Een gezondere mond: 
Medewerkers krijgen scholing in  preventieve 

mondhygiëne (waaronder poetsen) om zo 
mondproblemen bij cliënten te voorkomen. 

Cliënten behouden daarmee langer hun eigen 
gebit, kunnen goed kauwen, bijten en lachen en  
houden plezier in het eten. Dit komt de kwaliteit 

van leven van cliënten ten goede.

Familie en vrijwilligers betrekken:
Zorgverleners, cliënten, familie en 
vrijwilligers gaan in gesprek om te 

achterhalen wat ‘thuiskomen’ 
betekent voor de cliënt.

Familie en vrijwilligers betrekken:
Zorgverleners, familie en vrijwilligers werken 
samen aan een levensboek voor de cliënt. 

Familie en vrijwilligers dragen bij aan de kwaliteit 
van leven van de cliënt en zijn op de hoogte van 

de afspraken die de zorgverleners met cliënt 
heeft gemaakt.

Ervaring op doen met een zorgrobot:
Zorgaanbieders zetten Zora (een 
sociale zorgrobot) in om sociale 
interactie, bewegen en 
geheugentraining te faciliteiten en waar 
mogelijk dwaalgedrag te voorkomen..

Medewerkers zien sneller wanneer cliënten 
pijn hebben: 

Medewerkers leren om met andere ogen te 
kijken naar cliënten met dementie.
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Tariefbepaling: in dialoog maken en monitoren zorgaanbieders en Zilveren Kruis 
ontwikkelafspraken

Tarief-
percentage
94%-97%
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Meerjarige overeenkomsten - transparantie over kwaliteit

Voorwaarden Resultaat overeenkomst en (initiële) tariefsopslag

Zelfanalyse en 
ontwikkelplan bij 

offerte

Transparantie ten 
behoeve van de 

dialoog
Resultaat overeenkomst Maximale 

tariefsopslag

Initiële gunning 
overeengekomen 
tariefsopslag 2017

- - Eenjarige overeenkomst - -

v - Eenjarige overeenkomst 3% -

v v Tweejarige overeenkomst 3% 50%
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De wensen en behoeften van cliënten zijn divers; het aanbod kent weinig variatie 
en is vooral intramuraal

Ik wil thuis zorg 
ontvangen

Ik wil zorg en 
mensen om me 

heen in een voor mij 
passende woning

Ik heb alleen 
verzorging nodig, de 

rest regelt mijn 
partner

Ik voel me het 
veiligst in het 

verpleeghuis en wil 
niets zelf regelen

Voorbeelden van wensen/behoeften van uw en onze 
cliënten

Het huidige aanbod in de zorgkantoorregio’s van Zilveren 
Kruis*

Ik regel alles zelf

Intramuraal
78,1%

VPT
6,1%

MPT
12,7%

PGB
3,0%

* Betreft de verhouding van het aantal cliënten tussen de verschillende zorgsoorten in december 2015 uit de AW319
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Volumebepaling: ruimte voor ontwikkeling zorg zonder verblijf

Kavel Model Basis Q Percentage van Q

Intramuraal geld volgt klant Extrapolatie t/m P6 2016 92%

VPT geld volgt klant Extrapolatie t/m P6 2016 92%

MPT geld volgt klant Extrapolatie t/m P6 2016 92%

Behandeling MPT geld volgt klant Extrapolatie t/m P6 2016 92%

Meerzorg V&V geld volgt klant Beschikkingen 2016 100%
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Ontwikkeling zorgvraag

Huidig zorgaanbod

Conclusies

De regio’s in beeld



22

Wij stimuleren in 2017 meer variatie in zorg en ondersteuning met de 
inkoopmethodiek

Wij stimuleren dat zorg zonder verblijf wordt geleverd, zodat de cliënt kan 
kiezen welke combinatie van wonen en zorg het beste past in zijn leven 

Wij volgen de keuze van de cliënt
Wij willen dit samen doen met zorgaanbieders
Bestaande cliënten kunnen zorg houden op de voor hen vertrouwde plek

Geld-volgt-klant model 
Bevoorschottingsystematiek blijft gelijk  
Minder drempels voor nieuwe zorgaanbieders
Stimuleren VPT, MPT en vernieuwend zorgaanbod
Bestaande intramurale inkoop is toereikend
Geen garantiebudget 

in de herschikking 2017 krijgen VPT en MPT de hoogste prioriteit

De bedoeling Prikkels in het zorginkoopbeleid

We maken regionaal specifieke afspraken op geleide van regionale 
kenmerken

in de herschikking 2017 hebben regionale afspraken over vernieuwend zorgaanbod 
prioriteit na VPT en MPT
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V&V: ruimte voor ontwikkeling van zorg zonder verblijf (belangrijkste 
wijzigingen van het inkoopbeleid 2017 ten opzichte van 2016)

Kavels en inkoopsystematiek

1. Intramuraal 

2. Volledig pakket thuis (VPT) 

3. Modulair pakket thuis (MPT) 

4. Behandeling MPT

5. Meerzorg V&V

Ø Geld volgt klant-model voor alle kavels

Ø Vooraf vastgestelde prioritering in herschikking 2017 (prioriteit voor 
VPT, MPT en vernieuwend zorgaanbod)

Ø Initieel volume voor alle kavels is 92% van P 1 t/m 6 van 2016 
(AW319) (Meerzorg V&V-kavel 100% van beschikkingen 2016)

Ø Minimale levering verhoogd van €50.000 naar €100.000

Ø Wij kopen geen zorg op meerbedskamers meer in 

Ø Toekenning initieel volume op lage ZZP’s gelijk aan hoge ZZP’s

High-lights in beleid

• Light-procedure voor zorgaanbieders met meerjarenovereenkomst
2016-2017

• Doorontwikkeling dialoogmodel en formats

• Meerjarenovereenkomst 2017-2018 voor zorgaanbieders die 
transparant willen zijn over hun kwaliteit van zorg

• Regionale paragraaf op basis van de regioanalyse

• Accent op contracteren vernieuwend zorgaanbod

• Project ‘Goede Zorg zichtbaar maken!’ samen met zorgaanbieders

• Experiment: ‘Leven zoals ik wil: radicale verandering in de 
verpleegzorg’ 
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• Cliënten krijgen een duidelijke rol in deze inkoopprocedure

• ‘Light-procedure’ voor zorgaanbieders met meerjarenovereenkomst 2016-2017

• Ontwikkelplan en dialoog doorontwikkeld

• Meerjarenafspraken 2017-2018

• Kavel Meerzorg V&V

• Extramuralisering lage ZZP’s

• Geld volgt klant-model voor kavels Intramuraal

• Minimale levering

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2016
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Tijdpad inkoopprocedure Wlz 2017

STAP Datum Toelichting

Stap1 1 juni  2016 Bekendmaking inkoopbeleid 2017 en openstelling digitale zorginkoopapplicatie.

Stap 2 21 juni 2016
Einde mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen/bezwaren te uiten over/tegen 
het inkoopdocument en het inkoopbeleid

Stap 3 1 juli 2016 Publicatie Nota van Inlichtingen 

Stap 4 1 augustus 2016 17.00 uur Sluitingsdatum en tijd voor indiening offerte Wlz 2017

Stap 5 2 augustus-26 augustus 2016 Beoordeling offertes door Zilveren Kruis

Stap 6 Uiterlijk 26 augustus 2016 Terugkoppeling voorlopige uitkomst beoordeling offertes 

Stap 7 1 augustus 2016 Start dialoog zorgaanbieder - Zilveren Kruis

Stap 8 10 oktober 2016
Vaststelling en terugkoppeling voorlopige toekenning initiële productieafspraak 2017 
en toezending overeenkomst door Zilveren Kruis

Stap 9 20 oktober 2016 Retour budgetformulier 2017 en ondertekende overeenkomst door zorgaanbieder

Stap 10 27 oktober 2016 Beoordeling budgetformulieren door Zilveren Kruis 

Stap 11 1 november 2016
Uiterste datum ondertekening budgetformulier door Zilveren Kruis en inzending 
budgetformulieren naar Nza. 
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01/07/2016 publiceren wij het inkoopbeleid Wlz 2017

Publicatie op website
27/05 Publicatie van 

publieksversie
Informatiebijeenkomsten voor 

zorgaanbieders

Ons zorginkoopbeleid staat online

Vragen via website, antwoorden in Nota van Inlichtingen


