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Hoofdstuk 1 Mededelingen 

1.1 Vragen over het landelijke en het regionale gedeelte van het inkoopdocument 

In het kader van het Inkoopdocument Wlz 2018 van Zorgkantoor Friesland, zijn er door de 

zorgaanbieders vragen gesteld. Hierbij is onderscheid gemaakt naar vragen die betrekking 

hebben op het landelijke gedeelte en op het regionale gedeelte van het inkoopdocument. De 

vragen die betrekking hebben op het landelijke gedeelte zijn gezamenlijk beantwoord door 

de zorgkantoren. Wat het landelijke gedeelte betreft, heeft Zorgkantoor Friesland hieronder 

enkel de vragen met de bijbehorende landelijk vastgestelde antwoorden opgenomen die aan 

Zorgkantoor Friesland in het kader van de inkoopprocedure die door Zorgkantoor Friesland 

wordt gevoerd, zijn gesteld. Alleen de Nota’s van Inlichtingen van Zorgkantoor Friesland 

maken onderdeel uit van de inkoopprocedure van Zorgkantoor Friesland. 

1.2 Nota van Inlichtingen III 

De antwoorden op de vragen over het woonplaatsbeginsel worden bekendgemaakt in 

Nota van Inlichtingen III. Nota van Inlichtingen III wordt uiterlijk 14 juli 2017 gepubliceerd 

op de website van Zorgkantoor Friesland. 

http://www.zorgkantoorfriesland.nl/
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Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2018 

Inkoopdocument 2018 Wet Langdurige Zorg, Uitplaatsing pagina 7.  

Oude tekst was: 

Uitplaatsing 

Dit is een tijdelijke situatie, waarbij de klant na een bepaalde periode terugkeert naar zijn 

oorspronkelijke zorgaanbieder (de uitplaatsende zorgaanbieder) waarbij het volgende geldt: 

- De klant heeft een terugkeergarantie naar zijn oorspronkelijke zorgaanbieder; 

- De uitplaatsende zorgaanbieder blijft voor een periode van maximaal 3 maanden 

verantwoordelijk voor de extra kosten die gepaard gaan met de uitplaatsing; 

- Zorgaanbieders moeten dit onderling regelen. 

Nieuwe tekst wordt: 

Uitplaatsing 

Dit is een tijdelijke situatie, waarbij de klant na een bepaalde periode terugkeert naar zijn 

oorspronkelijke zorgaanbieder (de uitplaatsende zorgaanbieder) waarbij het volgende geldt: 

- De klant heeft een terugkeergarantie naar zijn oorspronkelijke zorgaanbieder; 

- De uitplaatsende zorgaanbieder blijft voor een periode van maximaal 3 maanden 

verantwoordelijk voor de extra kosten; 

- Zorgaanbieders moeten dit onderling regelen. 

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel I: Zorgaanbiedergebonden deel, Deel  

I.A: Algemene gegevens, onder I.F, derde bullet:  

Oude tekst was: 

Deel II Regiogebonden deel, waarin de afspraken zijn opgenomen die voortkomen uit het 

zorgkantoorspecifieke deel van het inkoopdocument en op basis waarvan onder meer de 

afspraak over prestaties, tarieven en budget wordt gemaakt die aan de Nederlandse 

Zorgautoriteit (NZa) wordt voorgelegd. 

Nieuwe tekst wordt: 

Deel II Regiogebonden deel, waarin de afspraken zijn opgenomen die voortkomen uit het 

zorgkantoorspecifieke deel van het inkoopdocument en op basis waarvan onder meer de 

afspraak over prestaties, tarieven en budget wordt gemaakt. 

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 1 lid 3:  

Oude tekst was: 

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT) kunnen alleen worden 

geleverd na voorafgaande toestemming door het zorgkantoor. 

Nieuwe tekst wordt: 

Het Volledig Pakket Thuis (VPT) kan alleen worden geleverd na voorafgaande toestemming 

door het zorgkantoor. 
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Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 7 lid 5:  

Oude tekst was: 

- Indien de MAZ- en MUT-berichten niet juist, volledig en tijdig (na aanvang van, wijziging in, 

of beëindiging van de zorgverlening) worden aangeleverd conform het vigerende 

Informatiemodel Wlz en Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2018, kan het zorgkantoor handelen 

conform de inhoud van lid 4 van artikel 11. 

Nieuwe tekst wordt: 

- Indien de MAZ- en MUT-berichten niet juist, volledig en tijdig (na aanvang van, wijziging in, 

of beëindiging van de zorgverlening) worden aangeleverd conform het vigerende 

Informatiemodel Wlz en Voorschrift zorgtoewijzing Wlz 2018, kan het zorgkantoor – 
onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald – handelen conform de inhoud 

van lid 4 van artikel 11. 

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 9 lid 4:  

Oude tekst was: 

Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om, indien is vast komen te staan dat de 

zorgaanbieder de afspraken in deze overeenkomst niet nakomt, zonder waarschuwing 

vooraf/zonder ingebrekestelling de bevoorschotting van de zorgaanbieder op te schorten. 

Wanneer het zorgkantoor de bevoorschotting heeft opgeschort, sluit dat het toepassen van 

dat wat is bepaald in artikel 11 niet uit. 

Nieuwe tekst wordt: 

Het zorgkantoor behoudt zich het recht voor om, indien is vast komen te staan dat de 

zorgaanbieder de afspraken in deze overeenkomst niet nakomt, zonder waarschuwing 

vooraf/zonder ingebrekestelling de bevoorschotting van de zorgaanbieder op te schorten. 

Wanneer het zorgkantoor de bevoorschotting heeft opgeschort, sluit dat het toepassen van 

dat wat is bepaald in artikel 11 of elders in de overeenkomst, niet uit. 

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel III: Algemeen deel, artikel 2 lid 2:  

Oude tekst was: 

5. Er sprake is van enige bestuursrechtelijke van de IGZ of van een tuchtrechtelijke of 

strafrechtelijke maatregel. 

Nieuwe tekst wordt: 

5. Er sprake is van enige bestuursrechtelijke maatregel van de IGZ of van een 

tuchtrechtelijke of strafrechtelijke maatregel. 



6 
Nota van Inlichtingen II - Inkoopdocument Wlz 2018 – Zorgkantoor Friesland 
 

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel III: Algemeen deel, artikel 10 lid 

2:  

Oude tekst was: 

f. Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag of kwaliteitsrapport conform de relevante 

kwaliteitskaders. De zorgaanbieder stelt deze zo spoedig mogelijk doch in elk geval voor 

1 juli van het daarop volgende kalenderjaar beschikbaar aan het zorgkantoor tenzij het 

kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag of kwaliteitsrapportage zijn gedeponeerd in de 

openbare database van het Zorginstituut Nederland en de zorgkantoren daar toegang toe 

hebben. 

Nieuwe tekst wordt: 

f. Het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag of kwaliteitsrapport conform de relevante 

kwaliteitskaders. De zorgaanbieder in de VV sector stelt zo spoedig mogelijk doch in elk 

geval uiterlijk 1 juli van het daarop volgende kalenderjaar (jaar t +1) het kwaliteitsverslag 

en uiterlijk 31 december van het lopende jaar (jaar t) een kwaliteitsplan beschikbaar aan 

het zorgkantoor. Voor de zorgaanbieder in de GZ geldt dat er een kwaliteitsrapport moet 

worden aangeleverd voor 1 juni van jaar t + 1. Aanlevering aan het zorgkantoor geldt 

tenzij het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag of kwaliteitsrapportage zijn gedeponeerd 

in de openbare database van het Zorginstituut Nederland en de zorgkantoren daar 

toegang toe hebben. Voor de GGZ sector gaat het om prestatie-indicatoren voor zover 

van toepassing. 

Bijlage 1 Conceptovereenkomst 2018 (– 2020), Bijlage 1: Lijst van 

regio’s:  Oude tekst was: 

Nijmegen 

(VGZ) 
Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, 

Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Mook en Middelaar, Neder-

Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen.  

Nieuwe tekst wordt: 

Nijmegen 
(VGZ) 

Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, 

Berg en Dal, Heumen, Lingewaal, Mook en Middelaar, Neder-

Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen.  

Bijlage 2A Bestuursverklaring, onder punt 2a Eisen van bekwaamheid. tiende hokje:  

Oude tekst was: 

Er is geen sprake van een bestuursrechtelijke van de IGZ of een tuchtrechtelijke of 

strafrechtelijke maatregel. 

Nieuwe tekst wordt: 

Bij de nieuwe zorgaanbieder is er geen sprake van een bestuursrechtelijke maatregel van de 

IGZ of een tuchtrechtelijke of strafrechtelijke maatregel. 

Bijlage 2A Bestuursverklaring, onder punt 2a Eisen van bekwaamheid. elfde hokje:  

De derde bullet (‘gegevens voor de oplegging van de eigen bijdrage, binnen vier weken na 

afloop van een maand/periode aan het CAK’) komt te vervallen. 
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Bijlage 2A Bestuursverklaring, onder punt 5. eerste hokje:  

Oude tekst was: 

Ja (geeft u op bijlage 3 aan met welk(e) zorgkanto(o)r(en) u een overeenkomst heeft afgesloten 

voor 2017). 

Nieuwe tekst wordt: 

Ja (geeft u op bijlage 3 aan met welk(e) zorgkanto(o)r(en) u een overeenkomst heeft afgesloten 

voor 2017). Zie bijlage 1 van deze bestuursverklaring welke bewijsstukken u dient aan te 

leveren. 

Bijlage 2A Bestuursverklaring, Bijlage 4: Lijst van regio’s:  

Oude tekst was: 

Nijmegen 
(VGZ) 

Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, 

Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Mook en Middelaar, Neder-

Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen.  

Nieuwe tekst wordt: 

Nijmegen 

(VGZ) 
Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, 

Berg en Dal, Heumen, Lingewaal, Mook en Middelaar, Neder-

Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen.  

Er komt geen nieuwe versie van Bijlage 2A Bestuursverklaring. De versie die gepubliceerd is, 

moet, indien van toepassing, bij inschrijving gebruikt worden. Deze dient met inachtneming van 

bovenstaande wijziging gelezen te worden. 
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Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument Wlz 2018 

1. Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 – 2020 voor bestaande aanbieders 
(Inkoopkader bestaande zorgaanbieders) 

1. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders, Hoofdstuk 0. Inleiding, pagina 3: 

‘Zorgaanbieders die reeds een overeenkomst hebben met een ander zorgkantoor voor het 

leveren van Wlz-zorg dan waar zij nu willen inschrijven, worden als bestaande zorgaanbieder 

beschouwd.' Wij zijn vanaf 2017 een nieuwe zorgaanbieder en hebben vanaf 01-01-2017 

contracten bij andere zorgkantoren. Zijn we nu bij Zorgkantoor Friesland ook bestaande 

zorgaanbieder? Welke documenten dienen we aan te leveren? 

Antwoord:  

Ja, organisatie van vragensteller is bij Zorgkantoor Friesland een bestaande zorgaanbieder. 

Voor de aan te leveren documenten verwijzen wij naar paragraaf 3.3.2 Vormvereisten, van het 

Inkoopdocument Wlz 2018. 

2. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders, Hoofdstuk 2. Op welke uitgangspunten is dit kader 

gebaseerd?, pagina 8: 

7 uitgangspunten voor contractering 

De zorgkantoren hebben op basis van de visie, gesprekken met stakeholders en de huidige 

inkoopsystematiek uitgangspunten voor contractering Wlz 2018-2020 geformuleerd. In deze 

uitgangspunten wordt genoemd dat contractering er aan bij moet dragen dat klanten keuze 

hebben in zorgaanbieder, leveringsvorm, dagbesteding etc. Maar ook dat zorgaanbieders 

verantwoordelijkheid kunnen nemen om invulling te (blijven) geven aan de individuele vragen 

van klanten (waarbij het maatwerk gericht is op meedoen in de samenleving) én hun rol als 

dossierhouder, zonder dat zij zich hierbij beperkt voelen door de wijze van financieren. Op 

welke manier geeft het zorgkantoor invulling aan dit uitgangspunt als het gaat om (rolstoel) 

vervoer waarvoor de huidige tarieven ontoereikend zijn? 

Antwoord:  

Het zorgkantoor hanteert de beleidsregels zoals vastgesteld door de NZa. 

3. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders, paragraaf 3.1 en Inkoopdocument Wlz 2018, 

Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 3.14 Herschikking: 

Indien na de NZA herindeling blijkt dat de regionale contracteerruimte onvoldoende is. Op welke 

wijze vindt weging plaats om het budget te verdelen? 

Antwoord:  

In paragraaf 3.15 van het Inkoopdocument Wlz 2018 is aangegeven dat het zorgkantoor bij 

dreigende overschrijding van de contracteerruimte de daarvoor van toepassing zijnde 

beleidsregels van de NZa hanteert. 
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4. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders en Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 1 Regionale 

invulling: Visie Zorgkantoor Friesland onder invullen van de zorgvraag (pagina 6/7): 

Naast problemen die klanten kunnen ervaren ten aanzien van domeingrenzen zien we ook dat 

sommige klanten (financiële) problemen ervaren ten aanzien van sectorgrenzen binnen de Wlz. 

Op welke wijze kan en wil het zorgkantoor meedenken over financiering van zorg die 

sectorgrenzen overschrijdt? 

Antwoord:  

Het zorgkantoor is gehouden aan en hanteert de beleidsregels zoals vastgesteld door de NZa. 

5. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders, Hoofdstuk 2. Op welke uitgangspunten is dit kader 

gebaseerd? onder Rond de individuele klant vinden we elkaar (pagina 8) en Inkoopdocument 

Wlz 2018, Hoofdstuk 1 Regionale invulling: Visie Zorgkantoor Friesland onder Verbinden met 

andere domeinen (pagina 7/8): 

Bij verhuizing vanuit de eigen woonplaats van een klant naar een intramurale voorziening in een 

andere gemeente moeten klanten hun Wmo hulpmiddelen inleveren. De hulpmiddelen moeten 

opnieuw aangevraagd worden. Dit zorgt voor ongemak bij de klant en voor kapitaalvernietiging. 

Zorgkantoren hanteren daarnaast andere maatstaven bij de aanschaf van hulpmiddelen vanuit 

de Wlz dan gemeenten vanuit de Wmo. Op welke wijze gaat het zorgkantoor zorg dragen in de 

persoonsvolgende bekostiging dat de klant minder last heeft van deze bureaucratie? 

Antwoord:  

Zorgkantoor Friesland hanteert de vigerende beleidsregels. 

6. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders en Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 4 Regionale 

invulling: Tarieven en één-/meerjarige overeenkomsten, paragraaf 4.2 (pagina 24): 

We constateren dat zorgkantoren de nieuwe Kwaliteitskaders miskennen door te blijven korten 

op de NZa - maximum tarieven. Meer vragen en minder betalen is niet reëel. Daarom maken wij 

bezwaar tegen de prijskorting en vragen om een prijsniveau van 100% van het huidige NZa-

tarief. Zodra de mogelijk extra middelen beschikbaar zijn, verwachten wij dat deze deel gaan 

uitmaken van het inkoopkader en de te sluiten overeenkomsten. Kunt u dat bevestigen? 

Antwoord:  

Nee. Zodra er duidelijkheid komt over extra middelen, zullen we u informeren over de 

eventuele consequenties op de gestelde tariefpercentages. 
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7. Vraag:  

Tarieven in relatie tot kwaliteitseisen 

We tekenen bezwaar aan tegen de voorgestelde tarieven. Het nieuwe Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg 2017 is leidend bij de Wlz-contractering. Als zorgorganisaties bij wet en 

contract verplicht worden om de normen uit dit kader te volgen, dan moeten zij daartoe ook 

daadwerkelijk in staat worden gesteld. Dat vergt (landelijk) een minimale investering van 2,1 

miljard. De nieuwe normen vereisen derhalve hogere tarieven. Naar onze mening miskennen 

zorgkantoren het nieuwe kader door te blijven korten op de NZa - maximum tarieven. Meer 

vragen en minder betalen is niet reëel. Daarom maken wij bezwaar tegen de prijskorting en 

vragen om de inzet van een tarief dat de kosten van dit kader dekt. Een prijsniveau van 100% 

van het huidige NZa-tarief vinden wij voor nu een werkbare uitgangspositie voor het komende 

contracteerjaar, in afwachting van de bestemming van de toegezegde extra middelen. Wilt u het 

prijsniveau aanpassen tot 100% van het huidige NZA-tarief? Zodra de extra middelen 

beschikbaar zijn, verwachten wij dat deze deel uit gaan maken van het inkoopkader en de te 

sluiten overeenkomsten. Kunt u dit bevestigen? 

Antwoord:  

Nee. Zodra er duidelijkheid komt over extra middelen, zullen we u informeren over de 

eventuele consequenties op de gestelde tariefpercentages. 

8. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders en Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 3 Regionale 

invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 3.1 Uitgangspunten zorginkoop (pagina 16): 

Vastgestelde tarieven 

Uitgangspunt van ActiZ is dat er reële tarieven nodig zijn om liefdevolle en vakbekwame zorg en 

behandeling te bieden. Reëel betekent dit dat het integraal tarief 2018 hoger moet zijn dan de 

optelsom van het NZa - maximum tarief plus de NHC component. Hoe verhoudt het 

uitgangspunt van ActiZ zich tot de percentages die Zorgkantoor Friesland heeft vastgesteld 

(percentages die onder het maximum NZa-tarief liggen)? 

Antwoord:  

Het zorgkantoor is in het kader van zijn zorgplicht jegens verzekerden gehouden om te voorzien 

in de inkoop van voldoende verantwoorde zorg in de regio binnen redelijke termijn en op 

redelijke afstand van waar de verzekerde wenst te gaan wonen dan wel bij hem thuis, binnen de 

vastgestelde financiële kaders van het regiobudget. 

Gelet op de financiële kaders heeft het zorgkantoor alles goed doorgerekend en heeft het 

moeten concluderen dat het onontkoombaar was om tot de tariefpercentages te komen zoals 

deze in het Inkoopdocument Wlz 2018 zijn opgenomen. 
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9. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders Hoofdstuk 1. Wat zien we als belangrijke 

ontwikkelingen in de langdurige zorg? onder De beschikbaarheid en toegankelijkheid van 

keuze-informatie over de zorg moet beter (pagina 5): 

Zorgkaart Nederland 

Worden aanbieders verplicht gesteld om de klanttevredenheid en de NPS score te laten meten 

m.b.v. Zorgkaart Nederland en zijn andere organisaties die klanttevredenheid/ NPS scores 

meten daarmee uitgesloten? 

Antwoord:  

Nee, meting kan ook door andere organisaties worden gedaan, maar de uitkomsten moeten wel 

geplaatst worden op Zorgkaart Nederland. 

10. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders en Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 4 Regionale 

invulling: Tarieven en één-/meerjarige overeenkomsten, paragraaf 4.2 (pagina 24): 

Tarieven 

Wij tekenen bezwaar aan tegen het voorgestelde tarief. Het nieuwe Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg 2017 is leidend bij de Wlz-contractering. Als zorgorganisaties bij wet (Wkkgz) 

en contract (overeenkomst met het zorgkantoor) verplicht worden om de normen uit dit kader 

te gaan volgen, dan moeten zij daartoe ook daadwerkelijk in staat gesteld worden. Een korting 

op de NZa - maximum tarieven past daar niet bij: immers, meer vragen en minder betalen is 

niet reëel. Wij vragen om de inzet van een tarief dat de kosten van dit kader dekt. Vooralsnog 

past daarbij ten minste een prijsniveau van 100% van het NZa-tarief, in afwachting van de 

bestemming van de toegezegde extra middelen. 

Antwoord:  

Het zorgkantoor is in het kader van zijn zorgplicht jegens verzekerden gehouden om te voorzien 

in de inkoop van voldoende verantwoorde zorg in de regio binnen redelijke termijn en op 

redelijke afstand van waar de verzekerde wenst te gaan wonen dan wel bij hem thuis, binnen de 

vastgestelde financiële kaders van het regiobudget. 

Gelet op de financiële kaders heeft het zorgkantoor alles goed doorgerekend en heeft het 

moeten concluderen dat het onontkoombaar was om tot de tariefpercentages te komen zoals 

deze in het Inkoopdocument Wlz 2018 zijn opgenomen. 

2. Beleidskader contractering Wlz 2018 

11. Vraag:  

Beleidskader contractering Wlz 2018, B13 Mondzorg, pagina 24: 

In de tekst staat dat: "Voor ZZP zonder behandeling, VPT en MPT geldt dat de tandartskosten 

uit de Zvw worden gefinancierd." Betekent dit dat Wlz klanten die zijn opgenomen in een 

instelling zonder behandeling gebruik kunnen maken van de tandarts, ook als zij geen 

aanvullende tandartsverzekering hebben? 

Antwoord:  

Klant kan in dat geval gebruik maken van de tandarts. De kosten betaalt de klant zelf of hij 

sluit een aanvullende tandartsverzekering af. 
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12. Vraag:  

Beleidskader contractering Wlz 2018, B14 Palliatieve zorg, pagina 26: 

Kunnen wij als instelling met verblijf zonder behandeling ook gebruik maken van de nieuwe 

palliatieve regeling in 2018? Of is dit alleen voorbehouden aan instellingen met verblijf én 

behandeling? 

Antwoord:  

Dat is afhankelijk van definitieve besluitvorming van VWS en de beleidsregels van de NZa. 

13. Vraag:  

Beleidskader contractering Wlz 2018, B10 Huishoudelijke hulp, pagina 20: 

Overgangsregeling 2017 Huishoudelijke Hulp. 

Zorgaanbieders moeten in 2017 met klanten in gesprek om de huishoudelijke hulp te brengen 

binnen de financiële kaders van zorg thuis. Wordt het tarief van het MPT dan ook verhoogd met 

een gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp dat verleend is in 2017? Of is dit een 

bezuiniging? 

Antwoord:  

De ophoging is in 2017 meegenomen in het financieel MPT kader. 

3. Concept-overeenkomst 2018 (– 2020) 

14. Vraag:  

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel III: Algemeen deel, artikel 1 lid 1: 

Schriftelijke toestemming 

Uitgaande van regie bij de klant (wettelijk vertegenwoordiger) lijkt toestemming zorgkantoor niet 

passend. Kunt u aangeven waarom dit volgens u wel noodzakelijk is? 

Antwoord:  

Het zorgkantoor heeft zorgplicht en in dit geval wordt afgeweken van de geïndiceerde zorg. 

4. Bestuursverklaring 

15. Vraag:  

Bijlage 2A Bestuursverklaring, pagina 4: 

Aanleveren gegevens CAK 

In de bestuursverklaring staat dat de zorgaanbieder beschikt over een bedrijfsadministratie die 

strekt tot de tijdige levering van gegevens waaronder voor de oplegging van de eigen bijdrage, 

binnen vier weken na afloop van een periode aan het CAK. Op de website van het CAK staat 

dat het zorgkantoor de gegevens aanlevert bij het CAK en niet de aanbieder. Wat wordt met 

deze bepaling bedoeld? 

Antwoord:  

Het zorgkantoor stuurt alle in- en uitzorg meldingen voor zowel intra - als extramurale zorg 

naar het CAK. De bepaling bij de derde bullet in de bestuursverklaring komt te vervallen. 



13 
Nota van Inlichtingen II - Inkoopdocument Wlz 2018 – Zorgkantoor Friesland 
 

16. Vraag:  

Bijlage 2A Bestuursverklaring, pagina 2: 

Volgens de bestuursverklaring 2018 moeten zorgaanbieders bij de inschrijving voor een 

overeenkomst akkoord gaan met de afspraken en regels zoals beschreven in de 

overeenkomst, inclusief bijbehorende bijlagen. 

Bijlage 4 - Voorschrift zorgtoewijzing 2018; deze bijlage is pas in november bekend. Wij 

kunnen niet akkoord gaan met een bijlage waarvan de inhoud nog niet bekend is en maken 

bezwaar tegen de bepaling dat wij ons akkoord moeten verklaren met het Voorschrift 

zorgtoewijzing 2018. We willen een voorbehoud maken voor dit document. Kunt u toezeggen 

dat u dit voorbehoud honoreert? 

Antwoord:  

Nee, dit voorbehoud zullen wij niet honoreren. Het Inkoopdocument 2018 is op 1 juni 2017 

gepubliceerd. Ten tijde van publicatie van het inkoopdocument moest landelijk nog definitieve 

besluitvorming plaatsvinden over diverse onderwerpen. Het betreft hier voorwaarden, 

richtlijnen en protocollen die landelijk uniform door zorgkantoren in overleg met de branches en 

op basis van de actuele wetsbepalingen worden vastgesteld. Het zorgkantoor is gehouden om 

deze richtlijnen en protocollen in de overeenkomst met zorgaanbieders op te nemen. De 

zorgkantoren zijn van mening dat zij hiermee op een zorgvuldige wijze invulling geven aan de 

landelijke verplichting om deze documenten bij de overeenkomst te betrekken. Zoals in de 

voetnoot van de overeenkomst aangegeven, kunnen documenten gedurende de duur van de 

overeenkomst worden geactualiseerd, na raadpleging van de branchepartijen. 

17. Vraag:  

Bijlage 2A Bestuursverklaring, pagina 2: 

Zorgaanbieders moeten bij de inschrijving akkoord gaan met de afspraken en regels zoals 

beschreven in de overeenkomst inclusief de bijbehorende bijlagen. 

Bijlage 4 is het Voorschrift zorgtoewijzing 2018 dat echter pas op 1 november 2017 bekend 

is. Wij kunnen niet instemmen met een bijlage waarvan de inhoud nog niet bekend is, en 

maken bezwaar tegen de bepaling dat wij ons akkoord moeten verklaren met het Voorschrift 

zorgtoewijzing 2018. Wij willen een voorbehoud maken voor dit document. Kunt u 

toezeggen dat u dit voorbehoud honoreert? 

Antwoord:  

Nee, dit voorbehoud zullen wij niet honoreren. Het Inkoopdocument 2018 is op 1 juni 2017 

gepubliceerd. Ten tijde van publicatie van het inkoopdocument moest landelijk nog definitieve 

besluitvorming plaatsvinden over diverse onderwerpen. Het betreft hier voorwaarden, 

richtlijnen en protocollen die landelijk uniform door zorgkantoren in overleg met de branches en 

op basis van de actuele wetsbepalingen worden vastgesteld. Het zorgkantoor is gehouden om 

deze richtlijnen en protocollen in de overeenkomst met zorgaanbieders op te nemen. De 

zorgkantoren zijn van mening dat zij hiermee op een zorgvuldige wijze invulling geven aan de 

landelijke verplichting om deze documenten bij de overeenkomst te betrekken. Zoals in de 

voetnoot van de overeenkomst aangegeven, kunnen documenten gedurende de duur van de 

overeenkomst worden geactualiseerd, na raadpleging van de branchepartijen. 
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18. Vraag:  

Bijlage 2A Bestuursverklaring, pagina 3: 

Regeling AO/IC 

Kunnen wij hierbij uitgaan van de NZa Regeling NR/REG-1717 en dat bij ingrijpende wijzigingen 

dit punt komt te vervallen? 

Antwoord:  

De zorgaanbieder dient te voldoen aan de vigerende Regeling AO/IC. 

19. Vraag:  

Bijlage 2A Bestuursverklaring, pagina 10 (Bijlage 2 bij de Bestuursverklaring): 

Bestaande onderaannemers, onderaannemerschap 

Heeft dit betrekking op onderaannemers die in 2017 al worden ingezet door de GGZ 

zorgaanbieder? 

Antwoord:  

Nee, dit heeft betrekking op onderaannemers die in 2018 worden ingezet. 

20. Vraag:  

Bijlage 2A Bestuursverklaring (onder 2a. Eisen van bekwaamheid), pagina 3: 

Meervoudige Raad van Toezicht 

U schrijft: De zorgaanbieder beschikt over een meervoudige Raad van Toezicht welke is 

vastgelegd in de statuten en het handelsregister. Wat verstaat u onder 'meervoudig'? Meerdere 

Raden van Toezicht, of meerdere leden binnen de Raad? 

Antwoord:  

Meervoudig moet gelezen worden als meerkoppig dus meer dan één persoon. 

5. Vragen gerelateerd aan het regionale gedeelte 

21. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 

3.13 Het productievoorstel en het vast te stellen budget (pagina 22): 

Initieel budget 

Hier staat 'in beginsel is de realisatie (hoeveelheid en soort te leveren prestaties) over 2017 

bepalend voor de hoogte van het vast te stellen budget 2018 voor de zorgaanbieder'. Welke 

methodiek hanteert zorgkantoor exact om dit vast te stellen? 

Antwoord:  

Voor de hoogte van het vast te stellen budget 2018 wordt uitgegaan van de realisatie over 

2017. Indien de zorgaanbieder bij het productievoorstel 2018 in de toelichting heeft 

aangegeven dat de productie voor 2018 significant afwijkt van 2017, kan het zorgkantoor hier 

rekening mee houden. 
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22. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders, paragraaf 3.1 en 3.4: 

Woonplaatsbeginsel en Specifieke Zorgvormen 

In het landelijk beleid staat dat op een aantal specifieke zorgvormen kwaliteit en doelmatigheid 

boven persoonsvolgendheid gaan. Hoe gaat Zorgkantoor Friesland hiermee om? 

Gaat Zorgkantoor Friesland een aantal prestaties als 'specifiek' aanmerken? Zo ja, welke en 

wat zijn dan de toegangscriteria? 

Antwoord: 

Kwaliteit en doelmatigheid gaan boven persoonsvolgendheid, indien de zorgaanbieder de 

kwaliteit en doelmatigheid niet kan garanderen. 

Zorgkantoor Friesland gaat geen prestaties als ‘specifiek’ aanmerken. 

23. Vraag:  

Meerzorg: 

Wat is het beleid van Zorgkantoor Friesland m.b.t. meerzorg? 

Antwoord:  

Wij hebben hier geen specifiek beleid op. 

24. Vraag:  

Meerzorg: 

Reserveert Zorgkantoor Friesland hiervoor apart contracteerruimte per sector? 

Zo nee, hoe wordt dan de contracteerruimte bepaald? 

Antwoord:  

Voor Meerzorg reserveert het zorgkantoor niet apart contracteerruimte per sector. 

Voor Meerzorg wordt geen aparte contracteerruimte bepaald. 

25. Vraag:  

Meerzorg: 

Wat is het beleid van Zorgkantoor Friesland indien de contracteerruimte 2018 meerzorg 

overschreden wordt? 

Antwoord:  

Zie antwoord op vraag 24. Zie paragraaf 3.15 Dreigende overschrijding contracteerruimte voor 

de situatie dat de totale aan Zorgkantoor Friesland toegekende contracteerruimte overschreden 

dreigt te worden. 
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26. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 

3.1 Uitgangspunten zorginkoop (pagina 16): 

Zorgkantoor Friesland hanteert voor 2018 drie tarieven voor zorgaanbieders die aan de 

gestelde eisen/voorwaarden voldoen. Zorgkantoor Friesland hanteert in tegenstelling tot 

andere zorgkantoren een lager tarief dan in 2017. Waarom heeft zorgkantoor Friesland deze 

keuze gemaakt? 

Antwoord:  

Het zorgkantoor is in het kader van zijn zorgplicht jegens verzekerden gehouden om te voorzien 

in de inkoop van voldoende verantwoorde zorg in de regio binnen redelijke termijn en op 

redelijke afstand van waar de verzekerde wenst te gaan wonen dan wel bij hem thuis, binnen 

de vastgestelde financiële kaders van het regiobudget. 

Gelet op deze financiële kaders heeft het zorgkantoor alles goed doorgerekend en heeft het 

moeten concluderen dat het onontkoombaar was om tot de tariefpercentages te komen zoals 

deze in het Inkoopdocument Wlz 2018 zijn opgenomen. 

27. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 

3.13 Het productievoorstel en het vast te stellen budget (pagina 22): 

Zorgkantoor Friesland geeft aan op het vastgestelde budget een korting toe te passen van 

een door haar te bepalen percentage. Hoe hoog is dit te verwachten percentage en waarop is 

dit percentage gebaseerd? 

Antwoord:  

Dit kortingspercentage zal bepaald worden op basis van de beschikbaarheid van financiële 

middelen. Over de omvang van de financiële middelen die aan Zorgkantoor Friesland voor 2018 

ter beschikking worden gesteld, is nog geen definitieve duidelijkheid. De zorgaanbieders 

worden over het kortingspercentage geïnformeerd op het moment dat aan een ieder diens 

budget bekend wordt gemaakt. Deze korting geldt uniform voor alle zorgaanbieders. 

28. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 

3.13 Het productievoorstel en het vast te stellen budget (pagina 22): 

In het inkoopdocument staat dat in beginsel de realisatie (hoeveelheid en soort te leveren 

zorgprestaties) over 2017 bepalend zijn voor de hoogte van het vast te stellen budget 2018 voor 

de zorgaanbieder. Zorgkantoor Friesland zal vervolgens op het vastgestelde budget een korting 

toepassen van een door haar vast te stellen percentage. 

Kunt u aangeven waar een dergelijke korting op gebaseerd wordt en hoe u de hoogte van het 

kortingspercentage bepaalt? 

Antwoord:  

Dit kortingspercentage zal bepaald worden op basis van de beschikbaarheid van financiële 

middelen. Over de omvang van de financiële middelen die aan Zorgkantoor Friesland voor 2018 

ter beschikking worden gesteld, is nog geen definitieve duidelijkheid. De zorgaanbieders 

worden over het kortingspercentage geïnformeerd op het moment dat aan een ieder diens 

budget bekend wordt gemaakt. Deze korting geldt uniform voor alle zorgaanbieders. 
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29. Vraag:  

Inkoopkader bestaande zorgaanbieders, paragraaf 3.8 (pagina 17): 

‘Om zorgaanbieders comfort te bieden bij genoemde werkwijze, publiceren zorgkantoren 

minimaal ieder kwartaal over de uitnutting van hun contracteerruimte’. 

Wordt genoemde publicatie aan zorgaanbieders toegezonden? Of wordt dit op uw website 

gepubliceerd en zo ja, kunt u aangeven waar wij op uw website deze publicatie in 2018 kunnen 

vinden? 

Antwoord:  

Deze wordt aan de gecontracteerde zorgaanbieders per e-mail verzonden. 

30. Vraag:  

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 16/17: 

Hulpmiddelen en Rolstoelen 

Het zorgkantoor werkt toe naar een provinciale rolstoelpool. Waarschijnlijk per 1 januari 2018. 

Het verbaast ons dat in de overeenkomst staat dat de zorgaanbieder eigenaar is en blijft van de 

rolstoel. Volgens ons is het altijd zo geweest dat het zorgkantoor eigenaar is en blijft van de 

rolstoel. Na 1 januari is er sprake van een provinciaal depot en voor zover wij begrepen hadden, 

is het juist niet de bedoeling dat de zorgaanbieder eigenaar blijft van de rolstoel. Het idee is dat 

de rolstoelen in de hele provincie bij diverse zorgaanbieders ingezet kunnen worden. Kunt u 

aangegeven waarom in de overeenkomst staat dat zorgaanbieder eigenaar is en blijft op grond 

van bovenstaande? 

Antwoord:  

Dit vloeit voort uit hetgeen bepaald is in het kader van de Europese Aanbestedingsprocedure 

depothouderschap rolstoelpool van Zorgkantoor Friesland. Zie hiervoor de documenten 

behorende bij deze procedure. 

31. Vraag:  

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 16/17: 

Hulpmiddelen en Rolstoelen 

Wat wordt bedoeld met een afdoende WA-verzekering? Moet dit op klantniveau worden 

afgesloten voor zowel elektrische rolstoelen als gewone rolstoelen? Of bedoelt u hier punt 2b uit 

de bestuursverklaring? 

Antwoord:  

Een WA-verzekering dient te worden afgesloten voor een elektrische rolstoel. Een elektrische 

rolstoel is voor de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) een motorrijtuig. 

Daarvoor dient een aparte WA-verzekering te worden afgesloten. Hier is dus niet bedoeld de 

verzekering genoemd in punt 2b van de Bestuursverklaring. 
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32. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 1 Regionale invulling: Visie Zorgkantoor Friesland onder 

Uitplaatsing/Overplaatsing (pagina 7): 

In het inkoopdocument staat: ‘De uitplaatsende zorgaanbieder blijft voor een periode van 

maximaal 3 maanden verantwoordelijk voor de extra kosten die gepaard gaan met de 

uitplaatsing.’ Aan welke extra kosten moeten wij denken? Kunt u voorbeelden noemen? 

Antwoord:  

De extra kosten, zijn die kosten die uitgaan boven het door het zorgkantoor betaalde ZZP 

tarief, vermeerderd met de extra middelen van eventueel toeslagen, op individuele basis 

toegekend. 

De hoogte van de kosten worden in onderling overleg tussen zorgaanbieders bepaald, en 

vastgelegd in een onderlinge dienstverlening overeenkomst. 

Naar aanleiding van bovenstaand antwoord is de tekst met uitplaatsing aangepast, zie 

hiervoor hoofdstuk 2 van de Nota van Inlichtingen. 

33. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 2 Regionale invulling: Inkoop Wlz, algemene informatie, 

paragraaf 2.6.1 Bestuursverklaring; toelichting en paragraaf 2.6.2 Instemmingsverklaring; 

toelichting (pagina 11/12): 

Wordt een zusterorganisatie, behorend bij hetzelfde concern, die (een deel van) de 

ondersteuning uitvoert, als onderaannemer beschouwd? 

Antwoord:  

Wij weten niet precies wat vragensteller onder een ‘zusterorganisatie’ verstaat. In het kader van 

de definitie ‘onderaanneming’ zoals opgenomen in de Concept-overeenkomsten, is aangegeven 

wanneer er sprake is van onderaanneming en wanneer niet. 

Onderaanneming: 

Er is sprake van onderaanneming indien een zorgaanbieder (de hoofdaannemer) (een deel 

van) de daadwerkelijke zorg aan een andere zorgorganisatie, zorgverlener of zzp'er (de 

onderaannemer) doorcontracteert die namens de hoofdaannemer de zorg verleent. Er is geen 

sprake van onderaanneming in geval van ‘volle dochters’ en in geval leden van een 

zorgcoöperatie zorg verlenen in naam van die coöperatie. Een zorgcoöperatie is een 

samenwerkingsverband van beroepsbeoefenaren, die als instelling wordt beschouwd in het 

kader van de WTZi. 

Zie voor de definitie van ‘volle dochter’ bijlage 2 van de Bestuursverklaring. 
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34. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 3 Regionale invulling: Inkoop Wlz, werkwijze, paragraaf 

3.14 (pagina 22): 

Betekent paragraaf 3.14 dat het zorgkantoor eventuele regionale tekorten één op één bij de 

zorgaanbieders neerlegt? 

Antwoord:  

Paragraaf 3.14 gaat over herschikking. Zie ook de Concept-overeenkomsten, Deel II: 

Regiogebonden deel, artikel 13 ‘Herschikking en Substitutie’. 

Het zorgkantoor maakt met zorgaanbieders productieafspraken. Is er sprake van 

onderproductie dan haalt het zorgkantoor deze weg bij de zorgaanbieder en herschikt deze 

naar zorgaanbieders die een overproductie laten zien. Daarbij geldt dat elke overschrijding van 

de productieafspraak/het budget zoals die/dat op een bepaald moment geldt (overproductie), 

voor eigen rekening en risico van de zorgaanbieder is, tenzij en voor zover tijdens een 

herschikking een latere productieafspraak/later vast te stellen budget daarvoor eventueel 

alsnog dekking biedt. 

35. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 2 - Regionale invulling: Inkoop Wlz, algemene informatie, 

paragraaf 2.8 Productievoorstel en toelichting en paragraaf 2.10 Sectorvreemde ZZP’s (pagina 

13/14): 

Als er tijdelijk zorg geleverd moet worden op een sectorvreemd pakket, kunnen wij daarover 

gedurende het contractjaar afspraken maken? 

Bij wijziging in de primaire grondslag en wenselijke overplaatsing naar een collega-

zorgaanbieder vraagt laatste voor plaatsing op de wachtlijst om een passend pakket. 

Zorglevering bij ons vindt vervolgens plaats op basis van een sectorvreemd pakket. Aantal en 

omvang is vooraf lastig in te schatten. 

Antwoord:  

Voor een overbruggingsperiode naar een passende plek bij een collega-zorgaanbieder kan 

gekozen worden voor een tijdelijke vertaling naar een sectoreigen ZZP. 

36. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 1 Regionale invulling: Visie Zorgkantoor Friesland: 

Maatwerk individuele patiënt 

Wij constateren dat het voorgestelde tarief wordt verlaagd t.o.v. voorafgaande jaren (van 97% 

naar 96,5%). U vraagt ons hiernaast om maatwerk te leveren aan een doelgroep waarbij sprake 

is van toename van complexiteit. 

Dit verhoudt zich niet tot elkaar. Ons verzoek is: wilt u het percentage van 2017 (97%) 

handhaven? 

Antwoord:  

Wij zullen het percentage van 2017 (97%) niet handhaven. Het zorgkantoor is in het kader van 

zijn zorgplicht jegens verzekerden gehouden om te voorzien in de inkoop van voldoende 

verantwoorde zorg in de regio binnen redelijke termijn en op redelijke afstand van waar de 

verzekerde wenst te gaan wonen dan wel bij hem thuis, binnen de vastgestelde financiële 

kaders van het regiobudget. 

Gelet op de financiële kaders heeft het zorgkantoor alles goed doorgerekend en heeft het 

moeten concluderen dat het onontkoombaar was om tot de tariefpercentages te komen zoals 

deze in het Inkoopdocument Wlz 2018 zijn opgenomen. 
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37. Vraag:  

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 1 lid 6: 

Overbruggingszorg 

Kunnen de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt, worden verrekend met het 

zorgkantoor? Bijvoorbeeld bij palliatieve zorg? 

Antwoord:  

Nee, dat is niet mogelijk. 

38. Vraag:  

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 9 lid 2: 

Medewerking regeling eigen bijdrage 

Kunt u aangeven welke rol u hierin ziet voor de GGZ-aanbieder? 

Antwoord:  

Elke zorgaanbieder is gehouden zijn medewerking te verlenen aan de uitvoering van de 

regeling inzake de eigen bijdrage die de klant moet betalen. Dit, voor zover wet- en regelgeving 

dit vereisen dan wel daar landelijk of anderszins afspraken over gemaakt zijn. Wij verwijzen ook 

naar lid 5 en lid 6 van artikel 8 van Deel II: Regiogebonden deel van de concept-overeenkomst. 

39. Vraag:  

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 12: 

Controle 

Als GGZ-zorgaanbieder worden wij geacht ons te houden aan de geldende privacy 

regelgeving. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit artikel vervalt als toestemming klant 

ontbreekt? 

Antwoord:  

Nee, dat is niet het geval. Wanneer het zorgkantoor zich aan de daaraan gestelde regels houdt, 

mag het een detailcontrole (bijvoorbeeld een dossiercontrole) uitvoeren zonder dat daarvoor 

toestemming van de klant vereist is. 

40. Vraag: 

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 12: 

Vernietiging dossier 

De klant heeft recht op vernietiging. Kunnen wij er vanuit gaan dat dit artikel vervalt als de 

klant hier gebruik van heeft gemaakt. Strikt genomen is dit nier meer reproduceerbaar 

omdat alle tot de klant herleidbare gegevens vernietigd moeten zijn. 

Antwoord:  

Het artikel vervalt niet. Mocht de klant het verzoek hebben gedaan zijn dossier te laten 

vernietigen, dan moet de zorgaanbieder ten opzichte van het zorgkantoor met 

bewijsstukken kunnen aantonen dat dit verzoek ook daadwerkelijk gedaan is. 

41. Vraag:  

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 14: 

Wijzigingen overheidsbeleid 

Kunnen wij er vanuit gaan dat dit ook voor de GGZ-zorgaanbieder van toepassing kan zijn? 

Antwoord:  

Dit artikel geldt voor iedere zorgaanbieder. 
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42. Vraag:  

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 1 lid 3: 

Toestemming levering MPT/VPT 

U schrijft: Het Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair Pakket Thuis (MPT) kunnen alleen 

worden geleverd na voorafgaande toestemming door het zorgkantoor. Bedoelt u hiermee 

dat, wanneer een zorgaanbieder een contract heeft voor MPT of VPT, alsnog per klant 

toestemming gevraagd moet worden van het zorgkantoor of desbetreffende klant deze zorg 

mag ontvangen? Zo ja, dan maken wij hier bezwaar tegen, omdat dit in onze ogen een 

onnodige vertragende factor zal zijn. 

Antwoord:  

VPT 

Dit toestemmingsvereiste geldt voor zorgaanbieders met een contract voor VPT. Zorgkantoor 

Friesland stelt dit vereiste in het belang van de verzekerde. Zij wil kunnen nagaan of alle 

aspecten van de zorgverlening in de vorm van VPT voldoende met de klant zijn besproken en 

het één en ander doelmatig is vormgegeven. 

MPT 

Is er sprake van een MPT dat past binnen het beschikbare budget dan is er geen 

toestemming nodig. Is er sprake van een overschrijding dan dient toestemming gevraagd te 

worden. Wij volgen in deze het Voorschrift zorgtoewijzing. 

Naar aanleiding van bovenstaand antwoord is lid 3 van artikel 1 (Deel II: Regiogebonden 

deel) aangepast (zie hiervoor hoofdstuk 2 van de Nota van Inlichtingen). 

43. Vraag:  

Bijlage 1 Concept-overeenkomst 2018 (– 2020), Deel II: Regiogebonden deel, artikel 3 lid 2: 

Betalingen die de zorgaanbieder verlangt van of voor klanten. 

De zorgaanbieder stelt uit eigen beweging het zorgkantoor op de hoogte van de betalingen 

die de zorgaanbieder verlangt van of voor klanten. Op welke wijze kan dit gebeuren? Is een 

beleid/werkwijze op de website voldoende? 

Antwoord:  

Wanneer de aanvullende producten of diensten waar de klant een vergoeding voor moet 

betalen goed, eenvoudig te vinden en helder uitgelegd, op zijn website zijn vermeld, is dat 

voldoende. Wij wijzen vragensteller via artikel 3 lid 1 van Deel II Regiogebonden deel op artikel 

8 van Deel III Algemeen deel. 
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44. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 2 - Regionale invulling: Inkoop Wlz, algemene informatie, 

paragraaf 2.6.2 Instemmingsverklaring; toelichting (pagina 12/13): 

Eenjarig of meerjarig contract 

U schrijft dat alle zorgaanbieders die met Zorgkantoor Friesland een overeenkomst voor 2017 

en 2018 hebben afgesloten de instemmingsverklaring dienen te ondertekenen. Daarmee 

verklaren zij dat ... zij de overeenkomst 2017-2018 in stand houden 6f dat de overeenkomst 

2017-2018 vervalt en de overeenkomst 2018-2020 daarvoor in de plaats komt. 

Wat zijn de vervolgstappen wanneer een zorgaanbieder kiest om het huidige contract voort te 

zetten en geen afspraken voor 2018-2020 te maken? Hebben zij de mogelijkheid om in 2018 

een meerjarig contract voor bijvoorbeeld 2019-2020 af te sluiten? 

Antwoord:  

Of die mogelijkheid gegeven wordt, zal worden bepaald in het inkoopbeleid voor 2019. 

45. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 2 - Regionale invulling: Inkoop Wlz, algemene informatie, 

paragraaf 2.6.2 Instemmingsverklaring; toelichting (pagina 12/13): 

Eenjarig of meerjarig contract 

U schrijft dat alle zorgaanbieders die met Zorgkantoor Friesland een overeenkomst voor 

2017 en 2018 hebben afgesloten de instemmingsverklaring dienen te ondertekenen. 
Daarmee verklaren zij dat ... zij de overeenkomst 2017-2018 in stand houden 6f dat de 

overeenkomst 2017-2018 vervalt en de overeenkomst 2018-2020 daarvoor in de plaats 

komt. 

Wat zijn de consequenties van het afsluiten van kortdurende versus langdurige contracten? 

Heeft de duur van het contract impact op tarieven of andere zaken? 

Antwoord:  

In het Inkoopdocument Wlz 2018 met bijlagen heeft Zorgkantoor Friesland haar beleid 

opgenomen, zoals dat nu bekend is. Hoe het beleid en het inkoopdocument voor 2019 eruit 

zullen komen te zien, kan het zorgkantoor nog niet zeggen. 

46. Vraag:  

Inkoopdocument Wlz 2018, Hoofdstuk 2 - Regionale invulling: Inkoop Wlz, algemene informatie, 

paragraaf 2.9 Declareren Wlz-zorg (pagina 14): 

U geeft aan lopende het jaar nauwgezet op basis van declaraties het beslag op de 

contracteerruimte te volgen. U geeft niet aan op welke wijze u zorgaanbieders over de benutting 

van de contracteerruimte informeert. Die informatie is voor ons van groot belang om tijdig te 

kunnen anticiperen op het sturen op onze productie. Het landelijk inkoopkader geeft aan dat dit 

tenminste per kwartaal dient te geschieden. Een aantal zorgkantoren kiest voor maandelijkse 

informatieverstrekking. Gezien het belang van deze informatie met het oog op mogelijke 

tariefconsequenties vinden wij dat niet alleen duidelijk moet zijn hoe vaak en wanneer De 

Friesland hierover publiceert, maar vinden wij ook dat dit dient te gebeuren in een frequentie die 

tijdige anticipatie op benutting van ons volume of mogelijke tariefaanpassingen mogelijk maakt. 

Wij pleiten daarom voor maandelijkse informatie. Dit sluit ook aan op onze maandelijkse 

declaratieverplichting. 

Antwoord:  

Zorgkantoor Friesland zal ten minste per kwartaal over de uitnutting van haar contracteerruimte 

communiceren. 
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