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Voorwaarden Prestaties ketenzorg De Friesland Zorgverzekeraar 

 

Inleiding 

 

In dit document beschrijft De Friesland Zorgverzekeraar de voorwaarden voor de inkoop van integrale 

zorgverlening. Het betreft Diabetes Mellitus type II (DM II), (Cardio) Vasculair Risico Management 

(CVRM), Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en Astma.  De Friesland richt zich zowel op 

de inhoud als het resultaat van deze zorg. Daarom vinden wij het belangrijk om hier meetbare afspraken 

over te maken, evenals het monitoren van de prestatie indicatoren. Gezamenlijk worden hier, gedurende 

de contractperiode, evaluatie afspraken voor ingepland.  

 

De Friesland Zorgverzekeraar stelt dat ketenzorg leidt tot:  

• een lager ervaren ziektelast voor verzekerden met een chronische aandoening;   

• het behouden van verzekerden binnen de 1e lijn en met meer ondersteuning van 

zelfmanagement in thuissituatie;  

• betaalbaar houden van zorg.  

  

De Friesland Zorgverzekeraar stelt als voorwaarde:  

• dat de ketenzorgorganisatie minimaal voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen/landelijke 

benchmark;  

• meetbare uniforme (hoge) kwaliteit van chronische zorg;  

• afgestemde wisselprotocollen.  

• jaarlijks evalueren/meten van:   

o de (extra) prestatie indicatoren;  

o PREM Chronische zorg. 

• dat de resultaten van de evaluatie leiden tot SMART verbeterpunten.  

 

Algemene voorwaarden   

 

De zorg wordt ingekocht op basis van de regeling Huisartsenzorg en Multidisciplinaire 1e lijns  zorg 

2019. Deze regeling is onderdeel van segment 2A van de huisartsenfinancieringssystematiek.  

  

De ketenzorggroep biedt voor meerdere ziektebeelden integrale zorg. Zij is tevens eindverantwoordelijk 

voor kwaliteit, coördinatie, afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines. De 

huisarts is hoofdbehandelaar.  

  

De ketenzorgorganisatie zorgt er voor dat de te leveren zorg/prestatie voldoet aan de voorwaarden van 

de NZa (BR/REG-19133) en dat wordt voldaan aan de daarbij behorende administratie, transparantie- 

en declaratievoorschriften zoals opgenomen in de regeling multidisciplinaire 1e lijns zorg (DMII, CVRM, 

COPD/Astma binnen S2A van de huisartsenzorg). Vanaf 2018 behoren ook de zogenoemde ‘shared 

care patiënten’ tot de ketenzorg CVRM. 

  

De ketenzorgorganisatie heeft met haar aanbieders en afnemers multidisciplinaire werkafspraken 

vastgelegd met betrekking tot:  

• taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;  

• nascholing betreffende insulinetherapie, gespreksvaardigheden en de spirometrie;  

• deskundigheid en opleidingsniveau van alle betrokkenen die zorg verlenen;   

• de zorg aan DM II-, CVRM- en COPD/Astma patiënten voldoet aan de meest recente 

zorgstandaarden, (multidisciplinaire) richtlijnen en Landelijke Transmurale Afspraken (LTA).   
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• geprotocolleerde controles; tevens is er aandacht voor co- en multimorbiditeit;   

• de manier waarop invulling wordt gegeven aan de onderdelen van de zorgstandaarden en 

richtlijnen; 

• de mogelijkheden voor teleconsultatie en/of e-health toepassingen;  

• Invulling/ondersteuning van zelfmanagement. 

 

De Ketenzorgorganisatie levert digitaal de prestatie indicatoren aan en maakt deze inzichtelijk op zowel 

zorgketen- als praktijkniveau. Dit wordt uiterlijk 1 april 2021 bij De Friesland aangeleverd.   

  

Voor de opzet en de inhoud van de ketenzorg wordt verwezen naar de meest recente ‘in- en exclusie  

criteria’, de kritische kwaliteitskenmerken en de prestatie indicatoren zoals opgesteld door InEen. 

Daarnaast wordt per keten een extra indicator gemeten. Deze worden per jaar digitaal aangeleverd. De 

extra indicatoren zijn: 

• Diabetes II: % patiënten met diabetes type 2 met een leeftijd onder de 70 jaar (< 70 jaar) en 

een HbA1c bepaling in de afgelopen 12 maanden en een uitkomst van 53 mmol/mol of lager 

(≤ 53) 

• COPD: % patiënten met COPD met ≥ 2 exacerbaties in de afgelopen 12 maanden 

• CVRM: % patiënten met een leeftijd jonger dan 70 jaar (< 70 jaar) en een systolische bloeddruk 

bepaling in de afgelopen 12 maanden met een uitkomst van 140 mm Hg of lager (< 140). 
De invulling, de bevoegdheden, de uitvoering en de evaluatie vallen onder de verantwoordelijkheid van 

de ketenzorgorganisatie.   

  

De verzekerde ontvangt dieetadvisering als onderdeel van de ketenzorg voor zover hij daar 

redelijkerwijze op is aangewezen. Dit wordt bepaald aan de hand van de zorgstandaard en, waar deze 

niet volstaat, de individuele kenmerken van de patiënt. De zorg wordt geleverd volgens de norm van de 

Zorgmodule Voeding (2012).    

 

Per zorgketen gelden specifieke criteria, die hierna worden weergegeven. 

  

Keten DM II  

 

• De zorg voor patiënten met DM II wordt geïndividualiseerd voor wat betreft de te behalen 

streefwaarden en controlefrequenties conform de herziene NHG-standaard.  

• De zorg met betrekking tot het CVRM bij de diabetespatiënten is onderdeel van de 

diabetesketen financiering.  

• De diabetesverpleegkundige (DVK) is beschikbaar voor zorgniveau III patiënten met complexe 

insulineregimes.   

• De DVK wordt ingezet voor begeleiding van verzekerden die worden overgedragen vanuit de 

2e  lijn en voor kennisoverdracht aan de verzekerde.  

• Er is een jaarlijks gericht voetonderzoek bij alle geïncludeerden. De voetzorg wordt geleverd ter 

preventie/behandeling van voetulcera conform de richtlijnen van de NHG en zoals omschreven 

door het Zorginstituut Nederland als “geneeskundige zorg, die ten laste van de basisverzekering 

kan worden gebracht”.   

• Zorgverleners geven aantoonbaar aandacht aan voeding, stoppen met roken, afvallen en 

bewegen.  
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COPD  

 

• Er is een uitgewerkt zorgprogramma COPD, gebaseerd op de meest recente LAN COPD 

zorgstandaard en geldende richtlijnen van de deelnemende beroepsgroepen.   

• Binnen het wisselprotocol is zowel specifiek aandacht voor exacerbatiereductie, als de 

inhoudelijke kennis van de behandelaar. Deze wordt bevorderd door overleg met de 2e lijn en 

via een gestructureerde DTO.  

• Opname in de ketenzorg is alleen mogelijk na diagnostiek waarin tevens longfunctieonderzoek. 

De uitvoerder van dit onderzoek is Caspir gecertificeerd  en voldoet aan de volumenorm zoals 

gesteld door het CAHAG.   

• Stoppen met roken is onderdeel van de keten.  

• Fysiotherapie is onderdeel van de keten voor zover deze ten laste kan komen van de 

Zorgverzekeringswet.   

• Bij een verminderde voedingstoestand wordt conform de richtlijnen een dieet interventie 

aangeboden, gecombineerd met inspanningstraining.  

  

Astma   

 

• Het betreft astma bij patiënten van 16 jaar en ouder met gebruik van inhalatiecorticosteroïden 

al dan niet in combinatiepreparaten.  

• Opname in de ketenzorg is alleen mogelijk na diagnostiek waarin tevens longfunctieonderzoek. 

De uitvoerder van dit onderzoek is Caspir gecertificeerd  en voldoet aan de volumenorm zoals 

gesteld door het CAHAG.  

• Optioneel kunnen jongere patiënten in de keten worden opgenomen. In dit geval  is men 

voldoende bekend met het uitvoeren en interpreteren van  longfunctieonderzoek bij kinderen. 

Zo nodig vindt er een beoordeling plaats door de kinderarts.  

• Binnen het wisselprotocol is zowel specifiek aandacht voor exacerbatiereductie, als de 

inhoudelijke kennis van de behandelaar. Deze wordt bevorderd door overleg met de 2e lijn en 

via een gestructureerde DTO. Er is voorlichting over prikkelreductie en -sanering, 

beweegadvies, gezond gewicht, voedingsallergieën en stoppen met roken.  

 

CVRM  

 

• Er is door de ketenzorggroep een uitgewerkt programma opgesteld op basis van generieke en 

specifieke kwaliteitscriteria. Dit is vanuit het patiëntperspectief geformuleerd, vastgesteld door 

De Hart & Vaatgroep en opgenomen in de Zorgstandaard CVRM 2013.   

• Binnen het wisselprotocol is specifiek aandacht voor het voorkomen van opnames in de 2e lijn.   

• Indien meer dan 10% van het totale  patiëntenbestand van betreffende huisartspraktijk in het 

ketenzorgprogramma CVRM wordt geïncludeerd, geeft de ketenzorggroep inzicht in het 

inclusieproces t.b.v. nadere analyse door De Friesland.  

• Zorgverleners geven aantoonbaar aandacht aan voeding, stoppen met roken, afvallen, 

bewegen, alcoholgebruik en stress.  

• Bij daling nierfunctie wordt gehandeld conform de LTA Chronische Nierschade.  

• Voor patiënten met HVZ dient de controle van de risicofactoren plaats te vinden in de keten en 

niet in de tweede lijn. 

 




