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Dit event wordt opgenomen

Huisregels:

Vragen in de chat



Wat gaan we vandaag doen?

• Welkom en introductie 

Door Pim Ketelaar, VitaValley (5 min)

• Stappenplan Contractering

Door Pasquelle van Ruiten, VitaValley (10 min)

• Model Businesscase

Door Nina Eminović en Wouter de Boer, NVZ (5 min)

• Factsheet JZOJP financieringsmogelijkheden

Door Nina Eminović en Wouter de Boer, NVZ (5 min)

• Wegwijzer bekostiging digitale zorg en Facultatieve prestatie

Door Bernard Creutzburg  en Edwin Stuivenwold, NZa (5 min)

• Tijd voor vragen (20 minuten)

• Afsluiting (5 minuten)



Vragen vooraf…



Stappenplan contractering

Ontstaan vanuit de jarenlange ervaringen bij onze 

Vitaal Thuis / Vliegwiel partners:

• Het contracteren van ziekenhuiszorg thuis gaat 

niet vanzelf

• Er bestaat geen ‘standaard contractmodel’

• Wat dan wel?

- Kennis, ervaringen en stappen bij partners gebundeld 

tot stappenplan (2017)

- Verdieping en aanscherping (2018)

- Samenwerking met Vliegwiel coalitie en bundeling 

ervaringen en deliverables (2019)

- Samenwerking met NeLL (2021)

→ Resultaat: Verzameldocument van up-to-date theorie, 

kennis en goede voorbeelden.

→ Update: November 2021

https://vitavalley.nl/update-stappenplan-contractering/


Stappenplan contractering



STAP 1: Visievorming

Kies een ‘grondslag’ waarop je je visie baseert (Quadruple

Aim, Positieve gezondheid, VBHC, etc) en maak

digitalisering of hybride zorg onderdeel van die visie.

Regiobeelden zijn een

goed vertrekpunt. Werk

samen in de regio voor

JZOJP vraagstukken en

sluit aan op elkaars

behoeften.

Kies focus, op basis van gezamenlijke urgentie en kijkend naar de

maatschappelijke business case.



STAP 2: Planvorming

Een cruciaal onderdeel van het projectplan is

het herontwerp van zorgpaden. Hiermee

voorkomen we dat er niet alleen technologie

aan het bestaande zorgpad wordt

toegevoegd en zorgen we dat we de zorg ook

echt anders gaan organiseren.

Specifiek voor de ontwikkeling, implementatie,

evaluatie en continue opvolging van

transmurale zorgpaden is door o.a. de KU

Leuven het 7-fasen model ontwikkeld.

Het Bravis ziekenhuis werkt waar mogelijk met het 7-fasen

model om projecten vorm en inhoud te geven. Naar

tevredenheid zetten ze daarbij de ‘3-borden methode’ in als

constante kapstok tijdens alle 7 fasen. Hieronder een afbeelding

van de 3-borden methode. De processtap is uitgewerkt met een

gedetailleerd processchema waarin staat benoemd wie welke

acties heeft op welk moment in het zorgpad.

https://nkp.be/files/7-fasenmodel-uitdieping-voor-transmurale-zorg


STAP 3A: Benodigdheden

• Invullen van de resources, zoals opgesteld bij Stap 

2: Planvorming

• Behoefte van patiënt en professional voldoende bekend en geborgd?

→ werk met klantreizen, inbreng gebruikersperspectief

• Technologie en ICT ingeregeld?

→ Het kennisdocument ‘Slimme Zorg Thuis’ biedt hierbij 

ondersteuning.

• Logistieke afspraken gemaakt?

Een multidisciplinaire werkgroep uit het zorgveld (vanuit de Vliegwielcoalitie) ontwikkelde

een toolkit met drie procesplaten/zorgpaden, die helpt om telebegeleiding slim en efficiënt

in te richten. Met als belangrijkste boodschap: hanteer een groeimodel en werk toe naar

transmurale zorgpaden met steeds meer kansen voor initatief vanuit de patiënt.

https://www.patientenfederatie.nl/actueel/nieuws/met-slimme-zorg-thuis-organiseer-je-digitale-zorg-op-afstand
https://vliegwielcoalitie.nl/wp-content/uploads/2020/07/Toolkit-Slim-Organiseren.pdf


STAP 3B: Uitkomsten en indicatoren

Specifieke aandacht gaat uit naar het bepalen van de beoogde uitkomsten.

Uitkomsten → doelstellingen → concrete indicatoren →

meetinstumenten

* indicatoren: wat gaan we meten? 

* meetinstrumenten: hoe gaan we meten?

Afspraken over wie gaat meten, welke bronnen gebruikt worden om de gegevens 

uit te halen en hoe hierop gemonitord gaat worden. 

#TIP: check de model businesscase voor telemonitoring van de NVZ, voor aanknopingspunten en

invulling van de benodigde gegevens. Voor algemene toetsingsindicatoren tippen we ook graag deze

leidraad van het Kenniscentrum Digitale Zorg van ZN.

https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/implementatietool-digitale-zorg-brengt-kosten-en-baten-telemonitoring-kaart
https://www.zn.nl/digitalezorg


STAP 3B: Voorbeeld



STAP 3C: Financieringsafspraken

Uitgangspunten voor de herinrichting van de structurele bekostiging:

• Contractmodel

#TIP: Check de Factsheet over financieringsmogelijkheden van JZOJP van de FMS en NVZ

https://www.demedischspecialist.nl/nieuws/herzien-factsheet-financiering-juiste-zorg-op-de-juiste-plek


STAP 3C: Financieringsafspraken

• Uitgangspunten 

contract

In combinatie met de uitkomsten, indicatoren en meetinstrumenten kunnen hiermee de 

beloningscomponenten vastgesteld worden. Vaak bestaan de componenten uit volume, 

zorgkosten en investeringen. 
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Model businesscase telemonitoring

Factsheet financieringsmogelijkheden
JZOJP
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Model businesscase telemonitoring

• Implementatietool

• Interne analyse, inzicht in kosten en baten

• ‘Knoppen om aan te draaien’, o.a.:

▪ Inclusiegraad patiënten

▪ Taakverdeling en taakverschuiving

▪ Systeem en meetapparatuur

• Gesprek met zorgverzekeraars

Bron: NVZ Factsheet digitale zorg oktober 2021

Programma Digitale zorg

www.nvz-ziekenhuizen.nl/digitale-zorg 

https://nvz-ziekenhuizen.nl/digitale-zorg


Opbouw model businesscase
• Eenmalige en jaarlijkse kosten

• Kwalitatieve en kwantitatieve baten

• Smal en breed scenario

• Tijdshorizon: 1 tm 5 jaar

• Verschuiving DOT/DBC

• Passende bekostiging, afspraken met 
zorgverzekeraars, aanvullende 
financieringsbronnen

• Template en instructie beschikbaar via de 
NVZ website

https://nvz-ziekenhuizen.nl/nieuws/implementatietool-digitale-zorg-brengt-kosten-en-baten-telemonitoring-kaart


Model businesscase telemonitoring
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JZOJP en JuMP

• JuMP: Juiste medisch specialistische zorg voor de patiënt
• Integrale zorg
• Zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis 
• Kwalitatief en betaalbaar 

• Hoe bereiken we dit? 
• Stroomversnellers, implementatiekaarten, delen praktijkvoorbeelden, JuMP-scan 



Factsheet financieringsmogelijkheden

• Realiseren initiatieven JZOJP 
• Brengt kosten met zich mee: projectuitvoering, investeringen, technologie
• Vraagt passende manier van bekostiging

• Factsheet: Overzicht van mogelijkheden voor bekostiging en financiering

• Samenwerking FMS

• Geactualiseerd in juni 2021



Factsheet financieringsmogelijkheden

Update factsheet financieringsmogelijkheden | NVZ 
JuMP (zorgvoorjump.nl)

https://zorgvoorjump.nl/nl/update-factsheet-financieringsmogelijkheden
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Home > NZa.nl 



NZa.nl > Zorgsectoren > Medisch-specialistische zorg > Registreren en declareren van 

behandelingen > Facultatieve prestatie msz aanvragen



Hoofdlijnen

Facultatieve prestaties MSZ

• Per 2021: mogelijkheid naast de reguliere bekostiging

- Anders vormgeven van bestaande bekostiging

- Regionaal/lokaal knelpunt oplossen

- Maatwerk

• Zorgaanbieder en zorgverzekeraar geven samen invulling aan de prestatie en vragen samen aan

• Eenvoudige beoordelingscriteria, korte doorlooptijd

• Voorbeeld: monitoring op afstand
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