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1 Bekostiging Specialist Ouderengeneeskundige (SO)  

Met elkaar constateerden de zorgaanbieders van W&T 2 begin december dat ze nog onvoldoende weten:  

- Hoe de financiering van de SO geregeld is in de verschillende wetten (Wlz, Zvw, Wmo)? 

- Hoe de financiële prikkels van het huidige systeem werken en wat dit betekent voor de administratieve 

lasten? Wanneer werkt het nu en wanneer niet; welke criteria zijn van belang? 

- Hoe de taakdifferentiatie er uit ziet tussen huisarts en SO in de transitie naar langer thuis. Wie doet wat? 

Kan de SO ook hoofbehandelaar zijn voor generieke behandelingen? 

 

1.1 Financiering SO in de verschillende wetten 

 

Er zijn veel verschillende regelingen die voortgekomen zijn uit voorlopige voorzieningen en steeds vervangen zijn 

door andere tijdelijke oplossingen (de huisarts kan bijvoorbeeld een consult intensieve zorg declareren onder 

bepaalde voorwaarden bij ondersteuning voor ZZP 4 en hoger. Verder dient huisarts bij het verlenen van 

algemene medische zorg in een Wlz-instelling (uitzonderingssituatie) met de instelling financiële afspraken te 

maken). Informatie vanuit Verenso, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), ActiZ en de praktijk zijn 

meegenomen om een beeld te verkrijgen over wat de huidige situatie is en wat wenselijk is in de toekomst. We 

gaan hierbij uit de van de doelgroep ZZP 4 en hoger (zware zorgvraag), daar dit de groep is die voorheen 

opgenomen werd in een verzorgingshuis en verpleeghuis en nu langer thuis blijft wonen. Nb de ZZP-indeling 

komt dit jaar te vervallen.  

 

In Wlz 

Huidige situatie  

- Alle cliënten met Wlz-indicatie hebben aanspraak op behandeling door een SO. Ook als ze thuis wonen.  

- Mogelijkheden tot inzet van een SO bij mensen die thuis wonen met een Wlz-indicatie is op dit moment 

beperkt. Mensen behoren in hun Wlz-indicatie een stukje Wlz behandeling te hebben, echter dit wordt 

vaak niet specifiek ingekocht en een SO is regelmatig niet beschikbaar. 

- Het gaat om ‘specifieke’ behandeling, behandeling die naar zijn aard door een SO wordt geboden. De 

behandeling van algemeen medische aard valt onder de Wlz wanneer een cliënt verblijft in een 

toegelaten Wlz-instelling (met behandeling) en daar een integraal pakket ontvangt. In deze Wlz-

instellingen biedt de SO de algemene en specifiek medische zorg. 

- De behandeling van algemeen medische aard (een griepje, schaafwond of het uitspuiten van oren) valt 

alleen onder de Wlz wanneer een cliënt verblijft en behandeling ontvangt in een (klassiek) verpleeghuis 

waar de SO van oudsher de scepter zwaait.  

- In plaats van de zorg met verblijf kan de patiënt kiezen voor Volledig pakker Thuis (VPT), Modulair 

Pakket Thuis (MPT) of Persoonsgebonden budget (PGB). Het zorgkantoor moet beoordelen of de 

levering van zorg thuis verantwoord is en bespreekt dit met de patiënt. Het zorgkantoor controleert of het 

verantwoord én doelmatig is. Overigens is het nu (nog) niet mogelijk om behandeling met een PGB in te 

kopen. 
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Kan de specialist ouderengeneeskunde de thuiswonende patiënt in bezit van Wlz-indicatie in behandeling 

nemen? Ja, dat kan. De zorginstelling dient met het zorgkantoor voor deze specifieke doelgroep 

productieafspraken gemaakt te hebben. De medische behandeling kan dan volledig gegeven worden door de 

specialist ouderengeneeskunde. De declaratie verloopt via het verpleeghuis (bron: www.verenso.nl). Er zijn nu 

geen (financierings-)mogelijkheden om ook de algemeen medische aard door de SO uit te laten voeren. Algemene 

medische zorg bij MPT uit de Wlz lijkt mij onrechtmatig, dit is namelijk een Zvw aanspraak. 

 

Nb Er is een Factsheet gemaakt waarin alle regelingen van behandeling Wlz-cliënten op een rij zijn gezet (NZa 

concept nov. 2015). En er is een verzoek gedaan van het Zorginstituut aan HHM om onderzoek te doen naar Wlz 

recht op een integraal pakket ongeacht waar mensen wonen (19 nov. 2015). De onderzoeksopdracht omvat de 

volgende drie onderdelen: 

1. Inventarisatie van de problemen in de praktijk. 

2. Beschrijving van oplossingsvarianten voor de geconstateerde problemen. 

3. Beschrijving van de consequenties van de verschillende oplossingsvarianten. 

 

Gewenste toekomst 

In toekomst zou het onderscheid tussen specifieke Wlz-behandeling en algemene medische behandeling komen 

te vervallen (VWS). Behandeling is niet alleen gericht op herstel maar kan ook gericht zijn op voorkomen van 

verergering.  

Het Zorginstituut is om een advies gevraagd om te bezien welke voorwaarden en per wanneer het verzekerd pakket 

aangepast kan worden op uitvoer van verschillende vormen van behandeling (specifiek medisch, specifiek 

gedragswetenschappelijk, specifiek paramedisch en algemenen medische zorg) (VWS, 23 juli 2015). Het advies 

zou moeten bijdragen aan het toewerken naar geen onderscheid tussen vormen van behandeling. In oktober 2016 

zou deze toetst uitgebracht moeten worden. Daarna zou de implementatie, tariefstelling NZa en eventuele wijziging 

bekostiging Wlz plaatsvinden.  

 

In Zvw 

Huidige situatie 

- Patiënten krijgen medische zorg volgens het basisaanbod huisartsenzorg thuis. Op voorwaarde dat de 

(aanvullende) zorg van een SO geborgd is, zodat deze het hoofdbehandelaarschap over kan nemen als 

de zorgvraag zijn of haar expertise betreft. De huisarts behoudt de regie. Hiervoor zijn regionale afspraken 

nodig tussen zorginstelling, zorgkantoor, SO en huisarts. Bij Volledig Pakket Thuis (VPT) of Modulair 

Pakket Thuis (MPT) verzorgt de zorginstelling of de patiënt, diens familie (bij persoonsgebonden budget) 

de organisatie van de verpleging, verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling, vervoer naar behandeling en 

of begeleiding (bron: Praktijkkaart ouderenzorg LHV).  

- Patiënten krijgen medische zorg van de huisarts ook al verblijven ze in een zorginstelling (verzorgingshuis 

of kleinschalige woonvorm), zonder behandeling. Op voorwaarde dat de (aanvullende) zorg van een SO 

geborgd is, zodat deze het hoofdbehandelaarschap over kan nemen als de zorgvraag zijn of haar expertise 

betreft. De huisarts behoudt de regie. Hiervoor zijn regionale afspraken nodig tussen zorginstelling, 

zorgkantoor, SO en huisarts (bron: Praktijkkaart ouderenzorg LHV). 

- Patiënten die door de huisarts verwezen worden naar een SO, dan wordt een consult in rekening gebracht. 

Dan kan via consult via de huisarts of bekostigd uit de Wlz (als de SO verbonden is aan een Wlz 

zorgorganisatie), zie inzet.  
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- Patiënten komen in zorg bij een SO, werkzaam als zelfstandige  Een cliënt zonder Wlz-indicatie kan een 

SO particulier raadplegen. Hiervoor bestaat geen financiering, tenzij anders overeengekomen (bijv. d.m.v. 

een experimenteer- DBC) (in het voorbeeld van Ester Bertholet is en nu geen financiering toegezegd door 

de zorgverzekeraar). 

 

Kan de specialist ouderengeneeskunde de huisarts in 2015 ondersteunen door consulten te geven?  
Ja, dat kan. Financiering is voor 2015 op twee manieren mogelijk:                                                                            

1 Middels segment 3 van de huisarts module; zgn. zorgvernieuwing meekijkconsult. 

In deze module kan de huisarts een medisch specialist of de specialist ouderengeneeskunde verzoeken een 

éénmalig consult te verrichten ten behoeve van een patiënt van de huisarts. De huisarts is de aanvrager voor het 

consult. Verrekening van het consult verloopt via de huisarts.                                                                                   

2  Middels de subsidieregeling extramurale behandeling; 

De middelen die binnen de AWBZ beschikbaar waren voor extramurale behandeling zijn overgeheveld naar een 

subsidieregeling. Uit deze subsidieregeling kunnen consulten en medebehandelaarschap voor huisartspatiënten 

bekostigd worden. De zorginstellingen hebben hier productieafspraken over gemaakt met het zorgkantoor. De 

afspraken zijn gebaseerd op de gerealiseerde productie 2014.  De instelling declareert bij het zorgkantoor (bron: 

www.verenso.nl) 

 

Nb Er loopt een onderzoek van ActiZ in opdracht van het Zorginstituut Nederland waarin de werkende elementen 

van extramurale behandeling onderzocht worden. Verwachting is dat eind maart 2016 er een eerste concept ligt. 

Het Zorginstituut Nederland zal in oktober 2016 hierover een advies uitbrengen om te komen tot een plaatsbepaling 

en bekostiging in januari 2018 in de Zvw.  

 
Gewenste toekomst 

In toekomst zou er een structurele prestatie mogelijk moeten zijn binnen de Zvw waarmee de SO betaald wordt, 

ongeacht waar iemand woont. Hier wordt al een voorzet voor gedaan in de notitie van Van Rijn december 2014 

(Eerste Kamer de Staten Generaal 33 891). Dit komt ook nog eens terug in het advies extramurale behandeling 

van VWS aan het Zorginstituut (23 juli 2015). Op basis van dit advies zou de overheveling van extramurale 

behandeling in januari 2018 kunnen plaatsvinden.  

 

In Wmo 

Huidige situatie  

De inzet van de SO is mogelijk ook voor mensen die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo per 2015 (Eerste 

Kamer de Staten Generaal 33 891 dec 2014). De betaling is geborgd via de subsidieregeling extramurale 

behandeling (2016 - 2017). Overigens vindt de raadpleging van de SO geschiedt nu via de huisarts, dus via de 

Zvw.  

 

Gewenste toekomst 

Nader in te vullen.  

1.2 Hoe werken de financiële prikkels van het huidige systeem  

 

� Wat betekent dit voor de administratieve lasten? 
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Sommige aanbieders declareren de kosten van de SO niet omdat de kosten voor administratie niet opwegen tegen 

de opbrengst. Dit kan oplopen tot 50 á 60 euro per SO-consult waarop de aanbieder moet toeleggen.  

 

� Wanneer werkt het nu en wanneer niet? 

 

In een overzicht geven LHV ism Verenso de knelpunten weer voor diverse regelingen, we hebben er drie uitgehaald 

die in dit kader van belang zijn: Geriatrische revalidatiezorg (GRZ), Spoedopname Wlz en Kortdurend 

eerstelijnsverblijf (bron: overzicht van wettelijke regelingen voor opname in woonzorgcentra, LHV Midden 

Nederland en Verenso Utrecht / Gooi en Vechtstreek / Flevoland 12.10.15). 

Knelpunten die daarin benoemd worden zijn: 

- Complexe opnameprocedure vanuit thuis voor GRZ (bestaat pas va 01.01.15); Patiënt wil graag revalidatie 

of het geprobeerd te hebben maar de kans op terugkeer naar huis is klein; er is geen GRZ of Wlz indicatie 

en wel behoefte aan revalidatie; 

- Voorwaarde voor spoedopname Wlz/ criseszorg is de noodzaak voor opname binnen 24 uur, dit is in strijd 

met dat het CIZ 2 weken de tijd heeft om de aanvraag af te handelen en wordt strenger in toekennen van 

indicaties. Daarnaast is er geen centrale organisatie (regionaal) over de mogelijkheden van criseszorg en 

een wisselende samenwerking tussen instellingen. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor deze  

informatie op haar website; 

- Met name eerstelijnsverblijf intensief waarbij ADL overgenomen wordt en een multidisciplinair team nodig 

is voor coördinatie ed.; terugkeer naar huis en herstel op (korte) termijn is zorginhoudelijk mogelijk; te 

verwachten is dat deze regeling in 2017 naar de Zvw gaat, nu nog Wlz. Hier zal in de toekomst mogelijk 

meer gebruik van gemaakt worden. De afstemming tussen huisarts en SO is dan essentieel voor de 

verwijzing naar huisartsenbed, herstelzorg, tijdelijke opname woonafdeling of zorghotel. 

 

Integrale financiering voor het aanvullend aanbod ontbreekt (LHV ‘Uitwerking aanbod huisartsenzorg voor ouderen’ 

herziene uitgave 2015). Er zijn per zorgverzekeraar verschillende modules beschikbaar die gedeelten vergoeden. 

Daarnaast wordt de huisarts vanuit de Zvw en de SO vanuit Wlz gefinancierd dat belemmert eerder de 

samenwerking dan dat dit bevorderend werkt. En de inzet van de SO zijn nu gebonden aan productieafspraken die 

niet zijn afgestemd op de voorliggende zorgproblemen.  

 

Daarbij zijn er alleen afspraken gemaakt door het zorgkantoor met aanbieders die ook in 2014 extramurale 

behandeling leverden. 

 
� Welke criteria zijn van belang/ wat kan het opleveren? 

Te denken valt aan: 

- door specialistische kennis SO problemen tijdig afvangen en ziekenhuisopnames voorkomen 

- minder doktersbezoek / minder opnames in een verpleeghuis/ tweede lijn (substitutie van zorg, 

kostenbesparing) 

- toename kwaliteit van leven en zorg door langer thuis wonen 

- mantelzorgers ervaren de zorgtaak als minder zwaar  

- toename gezondheidswinst (duidelijke verwachting over prognose en behandelmogelijkheden) 
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1.3 Hoe ziet de taakdifferentiatie er uit tussen huisarts en SO 

 
En wat betekent dat in de transitie naar langer thuis. Wie doet wat? Kan de SO ook hoofbehandelaar zijn voor 

generieke behandelingen? 

Wat Verenso betreft kan de SO zeker hoofdbehandelaar zijn. De vraag is echter of iedereen hetzelfde onder het 

hoofdbehandelaarschap verstaat. Wat ons betreft is de hoofdbehandelaar het aanspreekpunt van de patiënt, de 

hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het totale medische overzicht en hij is degene die initiatief neemt 

wanneer er iets wordt gesignaleerd. Op inhoud kan dit prima de SO zijn. Leg dit echter niet vast, maak het 

hoofdbehandelaarschap door de SO mogelijk, maar laat de afspraken hierover lokaal plaatsvinden.  Globaal kun 

je zeggen dat de huisarts generalist is en uitstekend alle medische basiszorg kan leveren. de specialist 

ouderengeneeskunde kan dit ook maar is meer gericht opgeleid tot een bepaalde doelgroep; patiënten met 

complexe multimorbiditeit. Zij weten op dit gebied meer dan de huisarts. 

 

Huisarts  Specialist ouderen 

Reactief 
Breed en minder in de diepte 

Minder tijd voor complexe vragen 
Generalist 

Ism Kadearts ouderengeneeskunde proactieve 
benadering voor kwetsbare ouderen 

 

Proactief  
Multi-domein benadering: somatisch, functioneel, 
maatschappelijk, psychisch en communicatief 
Advances care planning / anticiperende 
besluitvorming /  Palliatieve zorg 
Specialist op chronische complexe zorg 
Coachende rol naar alle MDO betrokkenen incl. familie 

Screent kwetsbare ouderen 
Organiseert follow-up door POH; 

probleeminventarisatie door SO; aanmelden MDO 
Vraagt andere behandeling aan bv extra Wlz-zorg  

Stelt zorgbehandelplan op 
 (bron: LHV uitwerking aanbod ouderen 2015) 

Stelt een diagnose 
Verricht geriatrisch assessment 
Initieert en voert een MDO uit 
Geeft advies over behandeling 
Stelt een behandelplan op en kan de regie nemen over 
het behandelproces dan wel de behandeling zelf 
uitvoeren (bron: Verenso, informatiebrochure 2015) 
 

Figuur 3 Verschil in rollen en taken van huisarts en specialist ouderen 

 

Naast onderscheid tussen rol en taken van huisarts en specialist ouderen is het ook van belang in kaart te brengen 

wat de taakverdeling is tussen hen en de praktijk ondersteuner ouderenzorg, wijkverpleegkundige, thuiszorg, 

mobiel geriatrisch team en de geriater (mogelijk nog andere professionals in cure, care of welzijn).   

 

Mogelijkheden tot inzet van een SO bij mensen die thuis wonen (met een Wlz-indicatie) 

Functionele diagnostiek; een multidisciplinair onderzoek naar welk zorg en behandelplan de cliënt nodig heeft. 

Consultatie; gericht op medische advisering en/of interventies ter ondersteuning van de eerstelijnszorg. 

CSLM-zorg/medebehandeling; de SO heeft de regie over de behandeling van de specifieke problematiek van de 

cliënt en betrekt daar waar nodig meerdere disciplines met specifieke kennis bij. Voor deze multidisciplinaire 

behandeling draagt hij de eindverantwoordelijkheid.        

 

De huisarts is de hoofdbehandelaar en draagt zorg voor de algemeen medische zorg. Deze geneeskundige zorg 

is 7 dagen per week 24 uur per dag beschikbaar  (bron: memo SO binnen Wlz, 26 aug 2015). 
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SO als hoofdbehandelaar van mensen met een Wlz-indicatie die thuiswonen 

Huisarts heeft geen rol meer bij de behandeling van de cliënt1.  

Cliënt stemt ermee in dat zijn gehele behandeling wordt overgenomen door de SO.  

Huisarts wordt nauw betrokken bij deze keuze. Cliënten moeten immers weer terug naar hun huisarts kunnen op 

het moment dat zij dit zelf wensen of na beëindiging van de pilot. 

De SO of samenwerkingsverband van SO’s draagt 24 uur per dag, 7 dagen per week zorg voor zowel de 

specifieke behandeling als ook de huisartsgeneeskundige zorg.  

Zij beschikken over de hiervoor benodigde outillage  (bron: memo SO binnen Wlz, 26 aug 2015). 

 

In de ‘Uitwerking aanbod huisartsenzorg voor ouderen’ (LHV herziene uitgave 2013) wordt beschreven dat de grens 

tussen huisarts en SO verandert. Zij spreken in dit kader van dat wanneer de situatie van de oudere daar aanleiding 

toe geeft het verstandig is om afspraken te maken over medebehandeling door de SO op het niveau van ZZP 3 en 

4. Overdracht van hoofdbehandelaarschap aan de SO is ter overweging vanaf ZZP 5. Verder wordt hier uitvoerig 

ingegaan op de taakdifferentiatie dan wel samenwerking van huisarts, POH, wijkverpleging, SO en of specifieke 

behandelingsvormen (pag. 7). LHV en Verenso zouden gezamenlijk moeten vaststellen wat dit betekent voor de 

taakverdeling tussen huisarts en SO (pag. 9). Verenso en LHV maken een handreiking over de samenwerking 

tussen HA en SO waar dit in terugkomt. 

 

In de informatiebrochure ‘Samenwerking huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde’ (Verenso 2015) wordt 

helder uiteengezet wat er in het overgangsjaar 2015 gedaan wordt vanuit de subsidieregeling extramurale 

behandeling en wat daarin de taakdifferenties is tussen huisarts en SO.  

 

In de publicatie ‘Protocollaire ouderenzorg’ (NHG juni 2015) wordt in hoofdstuk 19 helder uitgelegd wat de rol is 

van de SO in relatie tot de kaderarts ouderengeneeskunde, waarvoor de SO geconsulteerd kan worden en welke 

mogelijke werkafspraken gemaakt kunnen worden. Kort samengevat staat hier dat de kaderhuisartsen 

voornamelijk zijn opgeleid om ondersteuning te bieden aan het zorgproces voor ouderen (organisatorisch) en dat 

se specialist ouderengeneeskunde vooral medisch inhoudelijke kennis van een specifieke doelgroep heeft.   

 

Onderzoek Saffier in januari beschikbaar daarin is specifiek gekeken naar de functie van de huisarts in kleinschalige 

woonvormen in tegenstelling tot de specialist ouderen.  

 

Onderzoek WelThuis eind januari beschikbaar, naar de inzet van de SO in de thuissituatie. Vragen over hoe lang 

mensen langer thuis kunnen blijven wonen met ondersteuning van de SO komt in de evaluatie aan de orde.  

1.4 Evaluatiecriteria 

Mogelijke evaluatiecriteria: 

- Welke methoden passen zorgaanbieders toe? Wat zijn de verschillen tussen deze methoden? 

- Welke inhoudelijke resultaten zijn er? 

                                                
1 Dat is op dit moment zeker niet het geval. De aanspraak algemeen medische zorg valt immers niet onder de Wlz voor mensen 

thuis. Overigens verstaan wij onder het hoofdbehandelaarschap niet dat de SO per definitie de totale behandeling overneemt, 
maar de SO is aanspreekpunt en neemt initiatief. Laat dit vooral over aan het veld, soms willen huisartsen helemaal geen 
verantwoordelijkheid voor deze patiënten, dat kan als de SO een bekostigingstitel krijgt in de Zvw. Soms zullen huisartsen wel 
een deel van de zorg willen doen, zorg dat meer op hun expertisegebied ligt. Dan zou de SO ook hoofdbehandelaar kunnen zijn, 
maar af en toe de huisarts consulteren (Verenso). 
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- Wat zijn de ervaringen bij de implementatie? Welke coaching is nodig bij toepassing? 

- Wat is de ervaring van de cliënten en hun sociale omgeving? 

- Zijn er gevolgen voor de administratieve lasten? 

- Zienswijze NZA en ZINL? 

- Een kosten/baten analyse 
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2 Opgave en uitwerking 

2.1 Wat is de opgave? 

- Wat is precies de wens van de zorgaanbieders? 

o Over- en onderbehandeling verminderen 

o Beter positioneren van de SO als mede en of hoofdbehandelaar in de thuissituatie 

o Afpellen van de financiële prikkels en wat daarin werkt 

o Wat is de taakdifferentiatie tussen de huisarts en de SO (LHV/Verenso maken een handreiking) 

- Wat is de meerwaarde van de SO in de thuissituatie?  

o Mensen kunnen langer thuis ondersteunt worden 

o De SO neemt bij complexe problematiek de zorg van de huisarts over 

o De SO kijkt vanuit een integrale blik naar de complexe problemen van ouderen en voert 

anticiperend beleid uit en zet zo nodig specifieke behandeling in 

2.2 Hoe is het vraagstuk uitgewerkt? 

- Verschillen in uitwerking 6 W&T praktijken 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1  Lijn van type opdrachten van de 6 W&T praktijken 

De twee uitersten zijn de huisarts is leidend (links) in het verpleeghuis, in kleinschalige woonvormen en het andere 

uiterste de SO is leidend (rechts) thuis, gericht op preventie en integrale complexe vraagstukken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2  Vraagstuk SO in de 6 W&T praktijken 

• vereenvoudiging proces
• direct door 
(wijk)verpleegkundige

• vanuit voorzorg: bewegen, 
alocohol ed

• vanuit pyramide van eigen 
kracht

• in afstemming:duidelijke 
rol en taakverdeling

• wat bepaalt de patiënt
• zelf hun eigen leven 
coördineren

• beslissen ism 
mantelzorger waar wel 
en waar niet eigen 
regie

• naast de huisarts 
op consultbasis

• hoofdbehandelaar 
• zelfstandig
• de huisarts 
intramuraal 

positionering 
SO

regie bij de 
patiënt

indicatie/ 
intake

samenwerking 
met huisarts 

(MDO)
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2.3 Beoogde resultaten 

 

� Saffier   ontwikkelen van een innovatief woon-, zorg- en behandelconcept waarin de 

eigen regie centraal staat en inhoudelijk en financieel toekomstbestendig is; effect aantonen van concept; 

handvatten beschikbaar maken in een toolbox. Doelgroep in de pilot zijn mensen met NAH, chronisch 

somatische klachten en Korsakov. 

� Zorggroep Liante kleinschalig wonen voor GGZ-ouderen (PG) met zelforganiserende teams, 

waarbij de bewoner gestimuleerd wordt om zichzelf te kunnen zijn, dingen te doen die men nog kan en wil 

en medewerkers oprecht belangstelling hebben.  

� WelThuis   bij 20 mensen met dementie (ZZP5) verpleeghuiszorg daadwerkelijk aan huis 

te leveren en hierbij het moment van (intramurale) opname zo lang mogelijk uit te stellen, minimaal met 6 

maanden. Met een streven naar behoud van kwaliteit van leven. 

� Pleyade   binnen 2 jaar inzicht geven in de kwalitatieve en financiële meerwaarde van 

een multidisciplinaire aanpak in de thuissituatie met de SO als hoofdbehandelaar bij 20 kwetsbare ouderen 

met een complexe zorgvraag. 

� De Zorgboog  streeft naar een geïntegreerde aanpak, ketenzorg die dwars door de muren van 

organisaties en financieringssystemen heen georganiseerd wordt. Dat kan betekenen dat hulpverleners 

over de grenzen van hun eigen organisatie heen werken. Lokale en regionale samenwerking waarbij de 

huidige systeembeperkingen ondergeschikt gemaakt worden aan de behoefte van de cliënt. 

� Norschoten  cliënten hebben de regie vanaf het moment dat zorg nodig is; na indicatie en 

verwijzing wordt er door een netwerkberaad met de cliënt besproken wat nodig is en waar behoefte aan 

is. Doelgroep in de pilot zijn kwetsbare ouderen. 

 

2.4 Wat zijn de uitgangspunten voor inzet van de SO?  

 

(als basis voor model scenario’s) 

- Budget: wat is het financiële kader 

- Effectiviteit besteding van de middelen: de beschikbare middelen worden daar ingezet waar nodig 

- Objectiviteit: toedeling hangt af van de zorgbehoefte in een gebied 

- Eenduidigheid: het is duidelijk hoeveel Fte SO in een  bepaald gebied beschikbaar is 

- Ruimte voor maatwerk: positie van de SO wordt afhankelijk van de lokale situatie bepaald  

- Positie SO ten opzicht van de huisarts en behandelteam 

 



 

12 
 

3 Scenario’s  

3.1 Capaciteit in relatie scenario’s en afwegingskader voor SO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3  Capaciteit, scenario’s en afwegingskader bij positionering SO 

3.2 Capaciteit 

 

Welke indicatoren bepalen hoeveel middelen aan SO in een bepaald gebied nodig zijn? 

 

3.3 Scenario’s 

 

Wat is de positie van de SO in relatie tot de huisarts c.q. behandelteam verpleeghuis, in drie verschillende 

scenario’s.  

 

� Mandaat  

Huisarts intramuraal, net zoals thuis biedt de huisarts zorg in verpleeghuis en of kleinschalig woonvormen. 

 

Praktijkcasus Saffier de Residentiegroep 

Huisarts heeft financiering voor opslag inschrijftarief voor patiënten met hoge zzp (4 en hoger). De vraag is hoe 

vaak je de huisarts in kunt schakelen voor deze doelgroep? 

 

� Afstemming  

SO op consultbasis naast huisarts,  

 

Praktijkcasus Liante 

De samenwerking tussen huisarts en SO in de thuissituatie is besproken met zorgkantoor Friesland en wordt 

gefinancierd uit de Zvw. Als de huisarts de zorg zelf wil leveren en op inhoud het beter door een SO gedaan zou 

kunnen worden. Wie zegt dan dat dit anders moet?, daar schuurt het.  

 

Capaciteit

welke indicatoren bepalen hoeveel middelen aan SO in een bepaald 
gebied nodig zijn

resultaat: euro's/fte's per gebied - per regio 

Scenario's 

mandaat: 

huisarts  
intramuraal

afstemming: 

SO naast 
huisarts

Integraal: 

SO 
hoofdbehande-

laar thuis 

Afwegingskader
welke parameters bepalen het scenario cq wat is de positie van de 

SO in relatie tot de huisarts cq behandelteam verpleeghuis 
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Praktijkcasus Pleyade 

De huisarts vraagt consult aan bij SO voor een cliënt die in een particulier woonzorgcentrum woont. De SO geeft 

advies voor ondersteuning door diverse paramedici: fysiotherapeut, logopedist en diëtist. De huisarts komt terug 

met de vraag of de SO het over wil nemen. Dit doet de SO op papier en waar t schuurt is dat er geen financiering 

tegenover staat.  

 

� Integraal  

SO hoofdbehandelaar thuis / verpleeghuiszorg ongeacht waar iemand woont 

 

 

Praktijkcasus WelThuis 

Met dat we cliënten thuis langer ondersteunen lopen we er tegen aan dat sommige huisartsen liever geen 

ondersteuning bieden aan deze complexe groep (zzp 5-7). De aanbieder gaat de huisarts ondersteunen met triage 

en de thuiszorg door individuele ondersteuning thuis vanuit de Wlz. Maar cliënten die dwaalneigingen hebben of 

zorgmijders zijn dan heb je een specialistisch verpleegkundige en of een SO nodig. We willen dan 24 uurs toezicht 

kunnen bieden ongeacht waar iemand woont.  

 

 

 

3.4 Afwegingskader 

 

Welke parameters bepalen het scenario?  

 

Te denken valt aan 

- Kenmerken van de wijk/gebied 

deze bepalen mede de intensiteit en inzet van de deskundigheid van een SO; kenmerken van wijk of 

gebied kunnen zijn 

o Doelgroep: soort bewoners bv kwetsbare ouderen, ouderen boven 80+ 

o Sociale infrastructuur: aantal collectieve voorzieningen 

o Steunstructuur: sociale cohesie, aanwezigheid mantelzorgers en vrijwilligers 

- Inrichting van de samenwerking 

bepaalt mede de positie van de SO in de zorgtaken; onderscheid in scenario’s 

o Mandaat 

o Afstemming  

o Integraal 
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4. Borging  

De inkoop zou op basis van de capaciteitsverdeling, scenario’s en afwegingskader uitgewerkt moeten worden.  Het 

inkoopkader moet nog verder bediscussieerd worden met de stakeholders en betreffende praktijken. Hier kunnen 

een aantal parameters uitkomen die het kader invullen. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn dat: 

- Er geïnvesteerd wordt in het betrekken van voorliggende voorzieningen, eerst kijken wat kan de persoon 

zelf, dan wat kan het eigen netwerk c.q. familie, collectieve voorzieningen voordat er medische inzet plaats 

vindt; 

- Er adequaat op en afgeschaald wordt met het sociaal wijkteam en de wijkverpleegkundige; 

- Afspraken (regionaal) met zorgkantoor over inzet SO in de wijk en huisarts in verpleeghuis gemaakt 

worden. 

 

Hiermee wordt een periode geoefend in de praktijk. 

 

Om dit te kunnen bestendigen in structurele bekostiging is het van belang gedurende een periode  

- te monitoren hoe de SO ingezet wordt;   

- te toetsen of alle onderwerpen landelijk geborgd zijn. 
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Bijlage Factsheet NZA 

 
versie 20160210 

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 
 
Waarom dit overzicht? 
Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling 
bij verzekerden die zorg op grond van de Wlz ontvangen hebben wij een overzicht gemaakt 
voor zorgaanbieders, Wlz-uitvoerders en verzekeraars. In dit overzicht is de wijze waarop de 
zorg die op grond van de subsidieregeling extramurale behandeling wordt bekostigd niet 
beschreven omdat de NZa de prestaties en tarieven van deze extramurale behandeling niet 
reguleert. 
Het doel van dit overzicht is om de huidige ingewikkelde wijze van bekostiging van 
behandeling bij Wlz-cliënten te verduidelijken. De NZa heeft diverse prestaties vastgesteld 
voor behandeling. Deze prestaties staan vermeld in diverse (beleids-)regels. Dit overzicht 
maakt inzichtelijk in welke (beleids-)regels de betrokken prestaties staan vermeld. 
Omdat er een onderscheid wordt gemaakt in de Wlz tussen behandeling van algemene en Wlz-
specifieke aard is de huidige bekostigingsstructuur niet eenvoudig. Bovendien mogen Wlz-uitvoerders 
en zorgaanbieders op meerdere manieren de bekostiging van behandelingen 
overeenkomen. In de memorie van toelichting op de Wlz wordt op pagina 20 vooruitgeblikt op 
een andere bekostigingsstructuur voor Wlz-behandeling waarbij dit onderscheidt tussen 
specifieke Wlz-behandeling en algemene medische behandeling zou komen te vervallen. Een 
dergelijke wijziging in de bekostigingsstructuur heeft grote gevolgen voor zowel de financiering 
als de organisatie van de zorg. Voordat een eventuele wijziging in de bekostigingsstructuur 
verantwoord doorgevoerd kan worden, zullen de mogelijke gevolgen eerst helder in kaart 
gebracht moeten worden. Het ministerie van VWS heeft dan ook aan het Zorginstituut 
gevraagd hierover een advies op te stellen. Vooralsnog is de huidige bekostigingsstructuur van 
toepassing. 
 
Overzicht verzekerde Wlz-zorg 
 
Wlz artikel 3.1.1.: de vormen van behandeling vallen onder de Wlz? 
In artikel 3.1.1. van de Wlz is in lid 1 opgenomen welke vormen van behandeling onder het 
verzekerde pakket vallen. Het gaat daarbij om behandeling: 
- omvattende geneeskundige zorg van specifiek medische, specifiek 
gedragswetenschappelijke of specifiek paramedische aard die noodzakelijk is in verband 
met de aandoening, beperking stoornis of handicap van de verzekerde 
- in het geval dat er sprake is van verblijf van de verzekerde in een instelling waarbij de 
aanbieder ook voorziet in de hierboven genoemde specifieke behandeling, geneeskundige 
zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg 
- in het geval dat er sprake is van verblijf van de verzekerde in een instelling waarbij de 
aanbieder ook voorziet in de specifieke behandeling, behandeling van een psychische 
stoornis indien de behandeling integraal onderdeel uitmaakt van de behandeling van de in 
artikel 3.2.1 van de Wet langdurige zorg genoemde aandoening of beperkingen 
Naast deze twee laatst genoemde behandelingen, zijn er nog een aantal andere aanvullende 
zorgvormen waar aanspraak op is. Deze zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. 
 
Wlz artikel 3.2.2.: Recht op voortzetting zorg bij psychische stoornis 
In artikel 3.2.2 van de Wlz is in lid 1 opgenomen dat een verzekerde met een psychische 
stoornis, wiens recht op verblijf en de daarbij behorende medisch noodzakelijke geneeskundige 
zorg op grond van zijn zorgverzekering geldende maximumduur voor die zorg heeft bereikt, 
aansluitend recht heeft op voortzetting van die zorg gedurende een onafgebroken periode van 
maximaal drie jaar. 
 
Voorwaarden 
Indien het CIZ toegang tot de Wlz heeft vastgesteld en een profiel heeft geïndiceerd, dan heeft 
een verzekerde die specifieke behandeling behoeft hier recht op voor zover hij naar aard, 
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versie 20160210 
inhoud en omvang en uit een oogpunt van doelmatige zorgverlening redelijkerwijs op 
specifieke behandeling is aangewezen. Een Wlz- profiel geeft een aanbieder dus niet als 
vanzelfsprekend het recht op bekostiging van specifieke behandeling, met name niet in die 
situaties waarin de verzekerde geen specifieke behandeling behoeft en de behandeling niet 
wordt geleverd. 
Wlz-uitvoerders mogen alleen behandeling ten laste van de Wlz brengen onder - in elke geval - 
de volgende voorwaarden: 
- Er moet sprake zijn van een overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2.2 van de Wlz met 
de zorgaanbieder; 
- indien de behandeling geleverd wordt door een organisatorisch verband dan moet de 
zorgaanbieder beschikken over een toelating voor Wlz-behandeling op grond van de 
WTZi. 
 
Belangrijk om te weten is dat de NZa niet bepaalt welke behandeling wel of niet onder de Wlz 
en/of Zvw valt. Hiervoor verwijzen we naar de Wet Langdurige Zorg en het Wlz kompas van 
het Zorginstituut Nederland (te vinden op: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlzkompas/ 
behandeling). 
 
Overzicht NZa beleidsregels voor prestaties en tarieven 
 
Indien een verzekerde geïndiceerd is voor de Wlz en een vorm van behandeling behoeft dan 
kan dit op verschillende manieren worden gefinancierd afhankelijk van de leveringsvorm en de 
behoefte van de verzekerde. Zie Tabel 1 voor een schematische weergave. Hierna volgt een 
korte beschrijving van de relevante (beleids-)regels voor de in Tabel 1 beschreven situaties (a, 
b, c of d). 
 
a) Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 
• Bekostiging van behandeling is in de regel met ZZP-inclusief behandeling zoals 
omschreven in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP. 

• Het ZZP-inclusief behandeling omvat: 
- de specifieke behandeling zoals omschreven in artikel 3.1.1 lid 1 c (Wlz) 
- de algemene behandeling zoals omschreven in artikel 3.1.1. lid 1 d. 1 (Wlz). 

• In een aantal ZZP prestaties uit de ZZP zonder behandeling reeks is wel een kleine 
vergoeding opgenomen voor de incidentele inzet van behandelaars. Bijvoorbeeld voor het 
adviseren en bijstaan van medewerkers bij de uitvoering van hun taken. Het betreft uit de 
ZZP-excl. behandeling reeks VV 1 t/m 10, LG 1, LG2, VG1, VG2, ZG1vis, ZG2vis. De inzet 
van de behandelaars kan breed zijn en ook voor bijvoorbeeld hogere ZZP doelgroepen. 
Voor meer informatie over behandeling op de achtergrond verwijzen wij naar het rapport 
financiering van AWBZ behandeling: omzien en vooruitkijken (te vinden op: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-52079.pdf) 

• In principe zijn de prestaties opgenomen in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en 
tarieven zorgzwaartepakketten van toepassing op cliënten die verblijven in een instelling 
en de prestaties in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg op 
cliënten die hebben gekozen voor een MPT. Hierop geldt een uitzondering die is 
omschreven in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten. 
In deze beleidsregel is voor het jaar 2016 is expliciet opgenomen dat de 
behandelprestaties zoals genoemd in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven 
modulaire zorg onder nadere voorwaarden kunnen worden geleverd in combinatie met een 
ZZP-exclusief behandeling. De bepalingen in paragraaf 5.4 van de beleidsregel prestaties 
en tarieven modulaire zorg thuis staat de hiervoor genoemde combinatie van ZZP-excl. 
behandeling en losse uren specifieke Wlz-behandeling niet in de weg. Voor deze specifieke 
Wlz-behandeling (uitgedrukt in losse uren) gelden alle overige beleidsregels zoals de 
beleidsregel budgettair kader Wlz en de beleidsregel en regeling nacalculatie. 

• De zorg wordt op grond van de Wlz gefinancierd. 

• Kan alleen in rekening worden gebracht bij Wlz-uitvoerders. 
versie 20160210 
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b) Beleidsregel prestaties en tarieven volledig pakket thuis 

• De zorg wordt bekostigd met een prestatie uit de reeks VPT-inclusief behandeling 

• Een VPT-inclusief behandeling omvat de specifieke behandeling zoals omschreven in artikel 
3.1.1 lid 1 c (Wlz). De financiële component voor behandeling in het VPT is gelijk aan die 
van de component behandeling in de ZZP’s. Dit komt omdat de NZa geen inzicht heeft in 
de mate waarin een behandelaar werkzaam in een Wlz-instelling (voorheen AWBZ-instelling 
) tijd besteed aan algemene generalistische en specialistische behandeling. 

• De zorg wordt op grond van de Wlz gefinancierd. 

• Kan alleen in rekening worden gebracht bij Wlz-uitvoerders. 
 

c) Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 

• In de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg staan diverse 
behandelprestatie. Denk bijvoorbeeld aan H328 (per 2016 is H328 gesplitst in H335 SO, 
H336 AVG), H329, H330 maar ook andere prestaties worden genoemd in de beleidsregel. 

• Deze behandelprestaties omvatten alleen de specifieke behandeling zoals omschreven in 
artikel 3.1.1 lid 1.c. 

• De prestatie H330 behandeling paramedisch kan alleen in rekening worden gebracht indien 
de regie en eindverantwoordelijkheid ligt bij een SO of AVG arts (zie de prestatie onder 
H335 en H336). Er is dus altijd sprake van specifieke behandeling in combinatie met 
specifieke paramedische behandeling. H330 kan niet worden voorgeschreven door een 
behandelaar die algemene behandeling biedt (ofwel huisarts van de verzekerde). 

• Is verzekerde zorg op grond van de Wlz.  

• Kan alleen in rekening worden gebracht bij Wlz-uitvoerders. 
• De specifieke behandeling die wordt geleverd aan cliënten die ook zorg financieren met 

een PGB wordt op grond van deze beleidsregel verstrekt. 
 
d) Beleidsregel huisartsengeneeskunde en multidisciplinaire zorg 
De geneeskundige zorg van algemeen medische aard ontvangt de cliënt vanuit de Zvw. 
Het betreft de bekostiging van de zorg als huisartsen plegen te bieden maar ook 
bijvoorbeeld de consultatiefunctie (meekijkconsult). De zorg kan alleen in rekening worden 
gebracht bij zorgverzekeraars en verzekerden. 
 
Combinaties van prestaties 
Hieronder lichten wij toe welke combinaties van prestaties mogelijk zijn naar de leveringsvorm 
die de cliënt die behandeling behoeft, verkiest. 
 
Verzekerde verblijft in een Wlz-instelling. Er is geen sprake van kortstondig verblijf in de vorm 
van logeren. 

• ZZP-inclusief behandeling of een ZZP uit de GGZ-B reeks. 
• ZZP-exclusief behandeling in combinatie met 

- prestaties als omschreven in de beleidsregel huisartsengeneeskunde en 
multidisciplinaire zorg (de bekostiging van de zorg als huisartsen plegen te bieden 
maar ook bijvoorbeeld de consultatiefunctie); 
- de prestaties specifieke Wlz-behandeling zoals opgenomen in de beleidsregel 
prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg. Deze prestatie kan niet 
ongelimiteerd worden vergoed. De prestatie mag alleen worden afgesproken en 
gedeclareerd voor zover de totale kosten voor het ZZP-excl. behandeling en de 
specifieke losse behandeluren kleiner of gelijk zijn aan de maximale 
beleidsregelwaarde van het ZZP inclusief behandeling. Hiermee wordt voorkomen dat 
Wlz-uitvoerders en aanbieders met deze combinatie een zekere u-bocht kunnen 
vormen die duurder is dan een ZZP-inclusief behandeling. Daarvoor is deze 
handelwijze niet bedoeld. Deze handelwijze is bedoeld voor cliënten die af en toe eens 
specifieke behandeling behoeven. Denk hierbij aan een consult of kortdurende 
diagnostiek. Deze spelregel sluit tevens uit dat bijvoorbeeld ZZP VV1, VV2, VG1 in 
combinatie met specifieke Wlz-behandeling prestaties zoals opgenomen in de 
beleidsregel MPT wordt gedeclareerd. Voor deze ZZP’s bestaat immers geen ZZP 
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inclusief behandeling. 
 
Verzekerde verblijft thuis en ontvangt zorg via de leveringsvorm volledig pakket thuis 

• VPT inclusief behandeling in combinatie met 
- prestaties als omschreven in de beleidsregel huisartsengeneeskunde en 
multidisciplinaire zorg (Zvw). 

• VPT-exclusief behandeling in combinatie met 
- Prestaties als omschreven in de beleidsregel huisartsengeneeskunde en 
multidisciplinaire zorg. 
- De prestatie behandeling zoals opgenomen in de beleidsregel prestaties en tarieven 
modulaire zorg. Deze prestatie kan niet ongelimiteerd worden vergoed. De prestatie 
mag alleen worden afgesproken en gedeclareerd voor zover de totale kosten voor het 
VPT-excl. behandeling en de specifieke losse behandeluren kleiner of gelijk zijn aan de 
maximum beleidsregelwaarde van het VPT inclusief behandeling. 
 
Verzekerde verblijft thuis en ontvangt zorg via de leveringsvorm modulair pakket thuis 

• Zie de behandelprestaties zoals genoemd in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en 
tarieven modulaire zorg. 

• Prestaties als omschreven in de beleidsregel huisartsengeneeskunde en multidisciplinaire 
zorg. 
 
Overige zaken 
In deze paragraaf staan onderwerpen en actuele ontwikkelingen vermeld die verband houden 
met de zorgvorm behandeling. 

• De i-standaard houdt er geen rekening mee dat de behandelprestaties die zijn opgenomen 
in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg in rekening kunnen 
worden gebracht samen met een VPT of ZZP excl. behandeling prestatie. De declaratie van 
de zorg zal dus op een andere wijze moeten plaatsvinden dan gebruikelijk op grond van de 
i-standaard. 

• In de Wlz staat onder artikel 3.3.2. het volgende: “De Wlz-uitvoerder laat, op aanvraag 
van de verzekerde en onverminderd het derde, vierde en achtste lid, zorg in natura 
leveren zonder dat de verzekerde in een instelling verblijft, door middel van: a. Een 
integraal en volledig pakket thuis, te verlenen door of onder verantwoordelijkheid van één 
zorginstelling.” De NZa heeft de wetgever gevraagd deze tekst te verduidelijken. Het 
begrip zorginstelling is immers niet gedefinieerd in de Wlz. Daarbij is onduidelijk in welke 
mate de zorg door één zorgaanbieder moet worden geleverd. Alleen de woonzorg 
(individuele begeleiding, persoonlijke verzorging, verpleging, eten en schoonmaak) of ook 
de dagbesteding en de behandeling. Begeleiding groep en behandeling groep worden 
immers niet thuis bij de cliënt geleverd. De levering van zowel de woonzorg, dagbesteding 
als behandeling door één zorgaanbieder heeft vergaande uitvoeringsconsequenties waarbij 
aanbieders in 2014 op korte termijn onderaannemerconstructies moeten organiseren om 
aan de keuze van de cliënt tegemoet te komen. Voorheen was het mogelijk om de 
dagbesteding voor gehandicapten (niet zijnde cliënten met een ZZP LVG of SGLVG) bij een 
andere zorgaanbieder in te kopen dan waar de cliënt verbleef. In samenspraak met het 
ministerie is besloten dat in 2015 en 2016 de dagbesteding en de behandeling bij andere 
zorgaanbieders kan worden ingekocht dan de zorgaanbieder die het VPT excl. behandeling 
of VPT exclusief dagbesteding levert. De flexibiliteit die werd geboden in 2014 wordt dus 
tot en met 2016 gecontinueerd. 
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Tabel 1; Duiding bekostigingsdomein en bekostigingsregels NZa per soort behandeling. 
Soort behandeling Verzekerde verblijft in 
een Wlz-instelling en 
ontvangt behandeling 
door deze instelling 
Verzekerde verblijft in 
een Wlz-instelling en 
ontvangt 
geen/incidenteel 
behandeling 
Verzekerde woont 
thuis met VPT, MPT of 
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