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FACTSHEET 
Zorginkoop curatieve GGZ 2017, GGZ-instellingen, DSW 

Zorgverzekeraar 
 

 
Inleiding 
Deze factsheet bevat de hoofdpunten uit ons zorginkoopbeleid cGGZ 2017 voor GGZ-instellingen. Let op: deze 
factsheet bevat een samenvatting op hoofdlijnen en is daarmee geen volledige vervanger voor het inkoopbeleid. 
Voor het volledige inkoopbeleid en/of een nadere toelichting verwijzen wij u naar ons zorginkoopbeleid op onze 
website.  

 
DSW Zorgverzekeraar  
DSW Zorgverzekeraar is een van oorsprong regionale zorgverzekeraar, gevestigd in Schiedam. DSW 
Zorgverzekeraar koopt tevens de zorg in voor ‘inTwente Zorgverzekeraar’ (sinds 2015 een volledige dochter) en voor 
‘Stad Holland Zorgverzekeraar’, een eigenstandige zorgverzekeraar. In totaal hebben DSW Zorgverzekeraar, 
inTwente Zorgverzekeraar en Stad Holland Zorgverzekeraar (hierna te noemen DSW Zorgverzekeraar) circa 585.000 
verzekerden. 
 
Visie GGZ 
Onze visie op de GGZ ziet er – samengevat - als volgt uit: 

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

die voldoen aan basis(kwaliteits)eisen, zoals bepaald door beroepsgroep, in aanmerking voor een contract. 
- In onze contractering hebben wij t.a.v. kwaliteit een aantal indicatoren opgenomen, m.n. gestoeld op eisen 

die de beroepsgroep zelf stelt. 
- Wij passen vervolgens geen selectieve inkoop toe. 
- Gepast gebruik van zorg speelt een belangrijke rol in het betaalbaar houden van de zorg. Een verzekerde 

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

 
Kwaliteitsstatuut en regiebehandelaarschap 
Vanaf 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders verplicht te beschikken over een kwaliteitsstatuut dat is opgenomen 
in het kwaliteitsregister. Met de invoering van het kwaliteitsstatuut is het hoofdbehandelaarschap vervangen door 
het regiebehandelaarschap. De regiebehandelaren voor GGZ-instellingen zoals deze zijn benoemd in het Model 
Kwaliteitsstatuut kunnen in 2017 optreden als regiebehandelaar, zie onderstaande tabel.  
  

Regiebehandelaar GB-GGZ Regiebehandelaar S-GGZ 

GZ-psycholoog Psychiater 

Klinisch psycholoog / klinisch neuropsycholoog Klinisch psycholoog / klinisch neuropsycholoog 

Psychotherapeut GZ-psycholoog 

Verpleegkundig specialist GGZ Psychotherapeut 

Specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater  Verpleegkundig specialist GGZ 

Verslavingsarts Specialist ouderengeneeskunde of klinisch geriater  

 Verslavingsarts 

 
Kwaliteitsstatuut in relatie tot inkoop  
DSW Zorgverzekeraar verwacht van de aanbieders waarmee zij een contract afsluit dat zij voldoen aan de 
verplichting om voor 1 januari 2017 een kwaliteitsstatuut op te stellen en deze te laten registreren bij het 
kwaliteitsinstituut.  
 
Welke GGZ-instellingen komen in aanmerking voor een contract 2017?  

- In principe komen alle zorgaanbieders die over de juiste toelating beschikken c.q. van rechtswege zijn 
toegelaten in aanmerking voor een contract. Om in aanmerking te komen voor een productieafspraak 2017 
dient een zorgaanbieder te voldoen aan de randvoorwaarden zoals geformuleerd in Bijlage I van het 
inkoopbeleid.  

 
Type contracten 

- Eenjarige overeenkomst met prijsafspraken en een omzetplafond (prijsafspraken): deze overeenkomst is 
van toepassing op GGZ-instellingen van wie de productieafspraak met betrekking tot de cGGZ-omzet 2016 
c.q. ‘de uitbetaalde declaraties in de periode van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016’ < € 300.000. Er 
wordt een omzetplafond vastgesteld dat correspondeert met de historische schadelast, maar dat tevens 
ruimte biedt om fluctuaties in verzekerdenaantallen op te vangen. Samenvattend; bij dit type contract 
spreken wij een prijs af en een omzetplafond.  

- Eenjarige overeenkomst met prijs- en volumeafspraken en een omzetplafond (omzetafspraken): deze 
overeenkomst is van toepassing op GGZ-instellingen van wie de productieafspraak met betrekking tot de 

cGGZ-omzet 2016 c.q. ‘de uitbetaalde declaraties in de periode van 1 juni 2015 tot en met 31 mei 2016’ ≥ 
€ 300.000. Het uiteindelijke contract omzetplafond is afhankelijk van de uitkomsten op de omzetbepalende 
criteria. Samenvattend; bij dit type contract spreken wij een prijs, een volume, een €/patiënt en een 
omzetplafond af. 
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Integraal inkoopbeleid 

Voor de zorginkoop 2017 hanteren wij een integrale inkoopsystematiek, waarbij één contract wordt afgesloten 
voor zowel GB-GGZ, S-GGZ als L-GGZ. Alle zorg valt binnen één en hetzelfde budget van de zorgaanbieder. Bij 
voorkeur wordt alle zorg gedeclareerd op 1 AGB-code.  
 
Bepaling financieel kader per instelling 2017 
1. Basisbedrag  

- Bij aanbieders die in 2016 een ‘omzetafspraak’ hebben, bedraagt het omzetplafond in de overeenkomst 
2016 (S-GGZ + GB-GGZ) het basisbedrag. Indien er sprake is van structurele onderproductie, gaan wij uit 
van de gerealiseerde omzet 2016.  

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

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

- Voor aanbieders bij wie de uitkomst van sub 1 en sub 2 (basisbedrag 2016 * groei/krimp) < € 300.000 
wordt een omzetplafond vastgesteld dat correspondeert met de historische schadelast, maar dat tevens 
ruimte biedt om fluctuaties in verzekerdenaantallen op te vangen. Voor aanbieders bij wie de uitkomst van 
sub 1 en sub 2 (Omzetplafond 2016 * groei/krimp) ≥ € 300.000 bedraagt, is het maximaal beschikbare 
budget deze uitkomst van sub 1 vermenigvuldigd met sub 2. De hoogte van uw contractomzetplafond hangt 
af van of, en zo ja, in hoeverre u voldoet aan de omzetbepalende criteria , en bedraagt dus maximaal de 
hoogte van het maximaal beschikbare budget.  

  

Noot: de L-GGZ valt buiten het omzetplafond.  
 

Speerpunten zorginkoop 2017 
Onderstaande tabel toont onze speerpunten voor de zorginkoop 2017 met daarbij aangegeven de invulling van de 
speerpunten.  
 

Toegankelijkheid Betaalbaarheid Kwaliteit  

Breed contracteren Omzet per patiënt Transparantie  
Verwijzing Omzetplafond Doelmatigheid 
Doorstroming Tarief Patiëntgerichtheid 
Wachtlijsten 
Locatiebeleid 

 EPA-doelgroep 

 
Tarief- / Omzetbepalende criteria  
Afhankelijk van het type contract hanteren wij tarief-/omzetbepalende criteria:  
 
Criteria Tariefbepalende inkoopcriteria 

(van toepassing op overeenkomst met 
‘prijsafspraken’) 

Omzetbepalende inkoopcriteria 

(van toepassing op overeenkomst met 
‘omzetafspraken’) 

 Basistarief  Minimale omzetgarantie = 88% 

Aanleveren effectmetingen SBG + 

terugkoppeling naar behandelaren/teams 

3% 2% 

Toepassing Zorgprogramma’s 3% 2% 

Disciplinemix 3% 2% 

Substitutie/aanbod naar GBGGZ 3% 2% 

Afbouw klinische capaciteit 3% 2% 

€/patiënt n.v.t. 2% 

Eindresultaat  Maximaal tarief  Maximale omzet = 100% 

 
Toelichting tarief-/Omzetbepalende criteria 
De tariefbepalende criteria zijn van toepassing op de S-GGZ. Voor de GB-GGZ rekenen wij vaste percentages van het 
NZa-tarief in onze contracten.  
 
SBG Om voor volledige bonus in aanmerking te komen, stellen wij dat zorgaanbieders 

over de periode van 1 januari 2016 tot en met 1 april 2016 voor minimaal 45% 
van de DBC’s GGZ geldige voor- en nametingen hebben uitgevoerd. Indien een 

lager % wordt gescoord, wordt de bonus naar rato toegekend (2% voor 
prijsafspraken, 1% voor omzetafspraken). Verder vragen wij bij GGZ-instellingen 
uit of de uitkomsten van ROM-metingen naar behandelaren en/of afdelingen 
worden teruggekoppeld met als doel te leren van de uitkomsten en waar mogelijk 
kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Indien dit het geval is, levert dat 1% 
bonus op.  

 
Toepassing Zorgprogramma’s  Een randvoorwaarde is dat zorgaanbieders zorgprogramma’s toepassen. Voor de 

precieze eisen ten aanzien van de zorgprogrammering verwijzen wij u naar het 
inkoopbeleid.   

 
Disciplinemix Wij gaan ervan uit dat een specialistische zorgvraag een bepaalde inzet van 

specialistisch personeel vergt. Wij vragen zorgaanbieders het totaal aantal FTE op 
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te geven van tijdschrijvend Zvw personeel dat een opleiding heeft afgerond tot 

een beroep dat voorkomt op de beroepentabel DBC GGZ. Als peildatum hanteren 
wij 1 augustus 2016. Wij kijken vervolgens wat het aandeel is van de volgende 
negen disciplines in het totaal aantal tijdschrijvend FTE’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanbod GB-GGZ Indien een zorgaanbieder helemaal geen zorg aanbiedt binnen de GB-GGZ, komt 

deze zorgaanbieder in principe niet in aanmerking voor een bonuspercentage.  
 
Afbouw klinische capaciteit Van aanbieders die klinisch opnemen in het kader van behandeling, verwachten 

wij dat zij klinisch afbouwen. Ambulante zorgaanbieders voldoen automatisch aan 
dit criterium.  

 
Omzet per patiënt Dit criterium is slechts van toepassing op zorgaanbieders die in aanmerking 

komen voor een ‘omzetafspraak’. Met deze zorgaanbieders spreken wij een 
bedrag af per unieke patiënt. De omzet per patiënt afspraak is een integrale prijs 
en komt tot stand door uw omzetafspraak (GB-GGZ + S-GGZ) 2017 te delen door 
het aantal unieke verzekerden voor wie u in 2017 binnen de GB-GGZ en/of S-GGZ 
een behandeling start. Wij gaan ervan uit dat het bedrag per unieke verzekerde in 
2017 ten opzichte van 2016 maximaal gelijk blijft.  
Het criterium ziet er dus als volgt uit: maximaal gemiddelde Omzet per patiënt 
2017 ≤ maximaal gemiddelde Omzet per patiënt 2016. 

 
Tijdspad zorginkoop 2017 

Wat Wie Wanneer 

Publiceren uitgebreid inkoopbeleid cGGZ 2017 DSW  1 Juni 2016 

Informatiebijeenkomsten voor zorgverleners inzake 
inkoopbeleid cGGZ 2017 

DSW  Schiedam – 28 juni 2016 
Amstelveen – 4 juli 2016 

Zwolle – 5 juli 2016 
Eindhoven – 13 juli 2016 

Openstellen contractmodule cGGZ DSW  15 augustus 2016 

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

Indienen offerteformat bij DSW Zorgverzekeraar* Zorgaanbieder Z.s.m. na ontvangst van het 
offerteformat, maar uiterlijk 16 

september 2016 

Zorginkoopgesprekken* DSW & 
Zorgaanbieder 

September t/m november 2016 

Indien voldaan aan randvoorwaarden: versturen 
contracten 

DSW  Oktober t/m november 2016 

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

november 2016 

* Ca. 40 GGZ-instellingen waar momenteel veel verzekerden van DSW Zorgverzekeraar heen gaan (dit zijn o.a. 
zorgaanbieders met een productieafspraak 2016 van DSW Zorgverzekeraar > €300.000), krijgen een offerteformat 
toegestuurd (u krijgt in juni 2016 bericht als u tot deze groep behoort). Uiterlijk 16 september 2016 dient dit 
offerteformat ingevuld geretourneerd te worden.  
 
Vragen en/of aanvullende informatie 
Aanvullende informatie omtrent de zorgcontractering vindt u op onze website 
http://www.dsw.nl/Zorgverleners/Public/GGZ. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons 
opnemen via inkoopggz@dsw.nl of via (010) 2422600. 
 
 

Aandeel* 

Arts verslavingszorg 

Psychiater 

Psychotherapeut 

GZ-psycholoog 

Klinisch psycholoog 

Klinisch neuropsycholoog 

GGZ Verpleegkundig Specialist 

Klinisch Geriater 

Specialist ouderengeneeskunde 
 

Bonus% 

Tarief 

Bonus% 

Omzet 

<25% 0% 0% 

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

30-35% 1,4% 1% 

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

>40% 3% 2% 

http://www.dsw.nl/Zorgverleners/Public/GGZ
mailto:inkoopggz@dsw.nl

