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Inhoud presentatie

• Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW

• Transities / overhevelingen

• DSW Zorgverzekeraar

• Inkoop wijkverpleging



Zorgkantoorregio’s/
Kerngebied DSW



Intramurale locaties



Proces: Zorginkoop

Inkoop-
beleid

Offerte Contract Overleg Afspraak

Stappen zorginkoop

1 juni 1 aug 1 sept aug-sep 31-10

Beleidsregels NZa + regionale contracteerruimte



Proces: Zorginkoop

Procedure zorginkoop en productieafspraken:

1. Consultatie cliënten

2. Opstellen marktanalyse en inkoopbeleid

3. Indiening offerte

4. Toekenning contract

5. Toekenning budget

6. Monitoring productie

7. Herschikking: bijstellen budget

8. Nacalculatie: definitieve afrekening budget



Waardigheid en Trots

Programma “Waardigheid en Trots, Liefdevolle zorg voor onze ouderen” 

gestart in 2015;

‘Goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen draait in essentie om 

maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven. Zorg die 

aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme 

betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier 

geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en 

behandelaars. Zorg die voldoet aan hun beroepsstandaard geleverd in 

een beschermde woningomgeving, waar sprake is van: (beroeps)trots. 

Dat zijn de sleutelelementen voor liefdevolle zorg voor onze ouderen.’

- Doel van dit programma is kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren;



Waardigheid en Trots

Extra middelen voor een zinvolle daginvulling en 

deskundigheidsbevordering;

Dit in te leveren plan is gezamenlijk met de Cliëntenraad en 

Ondernemingsraad (OR) en, indien aanwezig, de Verpleegkundige of 

Verzorgende Adviesraad (VAR) opgesteld, met hen afgestemd en heeft 

hun goedkeuring. De Cliëntenraad concentreert zich op het deel over een 

zinvolle daginvulling; OR en VAR op de deskundigheid van personeel.



Terugblik op alle veranderingen

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

- Verplichte volksverzekering

- Ingevoerd in 1968

- Collectieve verzekering voor onverzekerbare zorg

- Sinds invoering steeds verdere uitbreiding van de 

aanspraken en daarmee van de financiële omvang.



AWBZ

Financiële omvang werd te groot van de AWBZ

Daarom heeft de overheid besloten tot overhevelingen:

2007: huishoudelijke hulp naar de Wmo

2008: GGZ (<1 jaar) naar de Zvw

2013: Geriatrische revalidatiezorg naar de Zvw

2013: Extramuraliseren ( afschaffen lagere ZZP’s)





Herziening Langdurige zorg

• Extramurale begeleiding naar de Wmo

• Logeren (zonder Wlz-indicatie) en respijtzorg naar Wmo

• Beschermd wonen GGZ naar de Wmo

• Jeugdzorg naar de Jeugdwet

• Wijkverpleging naar de Zvw

• Persoonlijke verzorging naar Zvw (en Wmo)

• Eerstelijnsverblijf Zvw (subsidieregeling)

• Extramurale behandeling Zvw (subsidieregeling)



DSW 
Zorgverzekeraar



DSW Zorgverzekeraar

De ‘grootste van de kleintjes’

585.000 verzekerden

Laatste 2 overstaprondes

+ 120.000



Verzekeraarslandschap

4 grote verzekeraars

Achmea 5.100.000 verzekerden

VGZ 4.100.000 verzekerden

CZ 3.500.000 verzekerden

Menzis 2.300.000 verzekerden

5 kleinere verzekeraars

DSW 585.000 verzekerden

ONVZ 460.000 verzekerden

Z&Z 430.000 verzekerden

ASR 335.000 verzekerden

ENO 115.000 verzekerden

90% van de markt



Kenmerkend voor DSW

• Meer ZORGverzekeraar dan Schadeverzekeraar

• Vooral in regio actief op zorggebied, zoekt co-productie

met zorgaanbieders

• Solidariteit hoog in het vaandel

- geen collectiviteitskorting

- geen goedkope internetlabels

- geen budgetpolissen

• Goed in ICT en back-office

• No-nonsense en transparant

• Altijd eerste met de premie

• ‘Luis in de pels’ van de grote verzekeraars



Meest voorkomende zorgpad

Zelfzorg Informele zorg 

thuis 

Formele zorg 

thuis (Wmo/ 

Zvw/ Wlz)

Zorg in een 

instelling

Tijdelijke opnames indien nodig



Formele zorg thuis; Wijkverpleging

 Persoonlijke Verzorging die samenhangt met geneeskundige zorg

 Verpleging

 Casemanagement Dementie

 Bijzondere vorm: Palliatieve Zorg

 Aanvraagproces: wijkverpleegkundige stelt samen met verzekerde het 

zorgplan op

 Zorgorganisatie zelf te kiezen. Ook niet-gecontracteerde aanbieder mogelijk

 Kosten lopen (doorgaans!) via de zorgverzekeraar

 Geen eigen bijdrage, geen eigen risico



Inkoop wijkverpleging

• DSW Zorgverzekeraar heeft landelijk ongeveer 400 contracten gesloten met 

thuiszorgaanbieders

• Inkoopbeleid publiceren

• Proactief de bestaande (declarerende) aanbieders benaderd

• Offerte ronde voor nieuwe aanbieders

• Contract aanbieden, prijsafspraak of omzetplafond

• Overzicht van gecontracteerde aanbieders op de www.dsw.nl

• Keuze uit gecontracteerde aanbieder, maar ook zorgverlening door niet-

gecontracteerde aanbieder mogelijk

• Zorg inkopen door middel van een PGB  bewust keuze gesprek

• Landelijk 3 miljard, DSW 60 miljoen



Inkoop wijkverpleging

• Omzetplafond

• Middel om de kosten in de hand te kunnen houden

• Sturing op doelmatigheid

• Bewustwording bij de aanbieder

• DSW heeft de insteek om reële productie altijd te vergoeden

• Omzetplafond wordt aan het begin van het jaar vastgesteld PxQ

• Het gehele jaar worden de declaraties gemonitord in relatie tot het 

omzetplafond.

• Bij dreigende overschrijding vinden er gesprekken plaats

• Benchmark tussen de verschillende aanbieders



Vragen


