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De integrale vergelijking 
Proces naar verbeterde bekostiging voor de verpleeghuizen 

 



Waarom is er 
verandering 
nodig?  



Op weg naar de  

3 



Eerste stappen uit advies 

1. Laten landen van de kwaliteitsmiddelen in de zzp-tarieven 

  

2. Onderzoek naar andere niet-beïnvloedbare factoren 

 

3. Ontwikkelen van een dataset 

 

4. Systematische vergelijking tussen zorgaanbieders  

 

● Investeringsbudget  
● Schottenproblematie 
● Vraagstukken over behandeling, huisvesting 
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Doelen integrale vergelijking 
 
Doel 1 
Alle verpleeghuizen, ongeacht hun 
omstandigheden, kunnen met hun tarief 
voldoen aan het kwaliteitskader  
 
Doel 2 
Het kwaliteitskader wordt zo efficiënt 
mogelijk behaald (uitgangspunt € 2,1 
miljard) 
 



Wat levert dit voor ons op? 

● Beslissingen over zorg laten nemen door de professionals 
 

● Tarieven die gebaseerd zijn op een doelmatige bedrijfsvoering (niet teveel) 
 

● Tarieven die voldoende zijn om (structureel) te voldoen aan de 
kwaliteitsnormen (niet te weinig) 
 

● En zo simpel mogelijk model, maar niet simpeler dan dat 
 

● Stimuleren van leren en verbeteren 
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Dus concreet: 

● In de toekomst maatwerk-tarieven 
 

● D.m.v. terugkoppeling inzicht in eigen kosten ten opzichte van andere 
aanbieders  
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Randvoorwaarden 

1. kwaliteit randvoorwaarde (niet meenemen in de vergelijking) 

 

2. integrale vergelijking is de basis voor de toedeling van middelen 

 

3. sector krijgt totale kosten zorg vergoed  

 

4. ontwikkeling van de bekostiging samen met de sector 

 

● Verbeteren van model 
● Verbeteren van de data 
● Rekening houden met veranderingen in de buitenwereld 
● Kan alleen op basis van onderling vertrouwen 
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We doen het samen! 
 

● Werkgroep Data en model 

● Werkgroep Kwaliteit 

● Werkgroep Inkoop en regulering 

● Werkgroep Transparantie 

● Klankbordgroep Communicatie 

● #samenvoorwaardevollezorg 

bijeenkomsten 

● Sponsorgroep  



Proces 

We starten met nulmeting 
 
● Werkgroepen zijn van start! 

 
● Dit najaar: beperkte data-uitvraag 

 
● 2e kwartaal 2020: terugkoppeling 

 
● Daarna: samen model verbeteren + inzicht in model en uitkomsten 
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Meer informatie? 

● Informatiekaart 
 

● Informatiebijeenkomsten door het land 
 

● Informatiepagina: Praatmee.nza.nl (hier worden ook nieuwsbrieven en 
andere informatieve documenten gedeeld) 
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