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CONTRACTEERBELEID 2021

GGZSP

GZSP is een vorm van zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen met een complexe zorgvraag in de thuissituatie. Het 
betreft generalistische geneeskundige zorg van specifiek medische, gedragswetenschappelijke of paramedische aard die een 
cliënt nodig heeft in verband met zijn aandoening, beperking, stoornis of handicap.
De beperkingen kunnen alle levensgebieden betreffen: somatisch; psychisch; communicatief; cognitief; gedragsmatig. Er kan 
sprake zijn van een combinatie van beperkingen. Behandeling moet bijdragen aan de verbeteren of behouden van functionele 
autonomie, kwaliteit van leven en participatie van de cliënt.

De behandeling is multidisciplinair. Het multidisciplinair team staat onder regie van een regiebehandelaar:
• GZ-psycholoog;
• orthopedagoog generalist;
• SO;
• AVG;
• klinisch neuropsycholoog;
• psychiater.

De behandeling wordt verder uitgewerkt in de bijgevoegde uitgangspunten.

Om van geneeskundige zorg te kunnen spreken moet er sprake zijn van een concreet behandeldoel dat binnen een bepaalde 
periode bereikt moet zijn.

De behandeling kan zich richten op:
• het verbeteren van functionele vaardigheden;
• het leren omgaan met de aandoening en beperkingen die daaruit voorkomen;
• het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag;
• het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van verergering van de gevolgen van een aandoening.

Per 2020 is een deel van de GZSP; behandeling van de specialist ouderengeneeskunde (SO) en arts verstandelijk gehandicapten 
(AVG), overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Overige zorgvormen uit de Subsidieregeling Extramurale Behandeling 
worden in 2020 nog betaald vanuit deze Subsidieregeling. Per 1 januari 2021 zullen ook deze zorgvormen worden opgenomen 
in de Zvw.

Vanaf 2021 omvat GZSP de volgende zorgvormen:
• Zorg zoals SO/AVG bieden;
• Zorg zoals gedragswetenschappers bieden;
• Zorg in een groep aan kwetsbare cliënten
• Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH);
• Zorg in een groep aan cliënten met de ziekte van Huntington;
• Zorg aan cliënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg).

Voor de paramedische zorg die deel uitmaakt van de Subsidieregeling Extramurale Behandeling, geldt dat deze zorg onderdeel 
gaat uitmaken van de aanspraak paramedische zorg.

Voor GZSP is een verwijzing van de huisarts vereist.
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GEVOLGEN N.A.V. CORONAVIRUS

Stad Holland Zorgverzekeraar volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet 
goed inschatten of - en zo ja, in hoeverre - de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgen hebben voor het contracteerbeleid 
2021. Mochten aanpassingen in het contracteerbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over via onze website.

KWALITEIT

Stad Holland vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de 
door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze 
opgenomen in de overeenkomst.

WAT BETEKENT DIT CONCREET?

• De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en 
de praktijk gelden.

• De zorg moet doelmatig zijn en is gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
• De zorgaanbieder moet zich blijven ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de 

vorm van bij- en nascholing.
• We zien een rol voor onszelf weggelegd om ‘malpractice’ te signaleren.

PLANNING VOOR CONTRACTEREN

WAT WIE WANNEER

Contractering zorgaanbieders Stad Holland Zorgverzekeraar oktober 2020

Contractering afronden Stad Holland Zorgverzekeraar november 2020

Publicatie gecontracteerde partijen op 
de website

Stad Holland Zorgverzekeraar 12 november 2020

INNOVATIE IN DE ZORG

Innovatie in de zorg is  belangrijk. Wat er vernieuwd en daarmee verbeterd moet worden, wordt voornamelijk bepaald door de 
beroepsgroep. We vinden daarom ook dat het initiatief voor innovaties vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke 
eisen aan innovaties, maar kijken of de voorgestelde vernieuwingen onder de verzekerde prestaties van de Zorgverzekeringswet 
vallen en of het idee inderdaad leidt tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze 
dan naar het volgende e-mailadres: contractering.gzsp@dsw.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de omvang van het 
project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

mailto:contractering.gzsp%40dsw.nl?subject=
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VOORWAARDEN OVEREENKOMST

Stad Holland vindt keuzevrijheid voor verzekerden zeer belangrijk. Daarom contracteert Stad Holland “breed”. Dat betekent dat 
Stad Holland alle zorgverleners contracteert die aan de voorwaarden van de beroepsgroep en aan onderstaande voorwaarden 
voldoen :
• de zorgverlener garandeert dat waarneming bij ziekte of verlof aantoonbaar geregeld is;
• de SO, AVG en/of gedragswetenschapper is tevens in dienst bij een zorginstelling met een WTZi-toelating voor verblijf en 

behandeling;
• de zorgverlener draagt zorg voor een intensieve samenwerking met de huisarts ten behoeve van kwalitatieve zorg aan de 

cliënt en kan deze samenwerking aantonen;
• de zorg kenmerkt zich door een integrale (multidomein)benadering van kwetsbare cliënten met multimorbiditeit en 

multidomeinproblematiek in de eerste lijn;
• de zorg is doelmatig en efficiënt (gepast gebruik);
• de zorg wordt geleverd conform de meest recente richtlijnen van de beroepsgroep;
• de zorg wordt geleverd conform de meest recente beleidsregels.

WIJZE VAN CONTRACTEREN

IN 2020 GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDER GZSP EN/OF SUBSIDIEREGELING EXTRAMURALE BEHANDELING

Deze zorgaanbieder heeft voor 2020 een overeenkomst Subsidieregeling Extramurale Behandeling gesloten met het Zorgkantoor 
of een overeenkomst GZSP gesloten met Stad Holland Zorgverzekeraar. Stad Holland Zorgverzekeraar benadert deze zorgaanbieder 
proactief voor een overeenkomst 2021. De zorgaanbieder hoeft zelf geen actie te ondernemen.

NIET-GECONTRACTEERDE ZORGAANBIEDER GZSP EN/OF SUBSIDIEREGELING EXTRAMURALE BEHANDELING

De zorgaanbieder heeft geen overeenkomst Subsidieregeling Extramurale Behandeling 2020 met het Zorgkantoor of heeft in 2020 
geen overeenkomst GZSP met Stad Holland Zorgverzekeraar. Voor Stad Holland Zorgverzekeraar is deze zorgaanbieder nieuw. 
Mocht u een niet-gecontracteerde zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek 
daartoe mailen naar contractering.gzsp@dsw.nl.

HEEFT U NOG VRAGEN?

U vindt de contactgegevens op het zorgverlenersdeel van onze website.

mailto:contractering.gzsp%40dsw.nl?subject=
https://www.stadholland.nl/Zorgverleners/contactgegevens

