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Uitdagingen bekostiging transmurale palliatieve zorg: wat is de oplossing?

Vergoeding ontbreekt vaak voor: De inkoop kent uitdagingen:

• Intensieve(re) inzet van de 

generalistische hoofdbehandelaar

• Ondersteuning door in palliatieve 

zorg gespecialiseerde zorgverleners

• Deelname transmuraal 

multidisciplinair overleg

• Coördinatie- en beschikbaarheidstijd

Want de bekostiging is nog vooral:

Gericht op 

‘doen’

Gericht op 

het individu

Mono-

disciplinair

Te complex voor 

startende 

innovatie?

Vanuit welk 

budget moet 

vergoeding 

komen?

Moet de 

bekostiging van 

generalistische 

zorg eerst op 

orde?

Zorginhoudelijk 

samenwerken ≠ 

Financieel 

samenwerken

Hoe kunnen de 

risico’s worden 

verdeeld?

De palliatieve 

zorgbehoefte stijgt

Dankzij palliatieve 

zorg minder niet-

passende zorg…

Zeven initiatieven in 

transmurale 

palliatieve zorg...

Als de zorg al 

wordt geleverd, 

waarom dan 

nog bekostiging 

nodig?

... startten daarom 

gezamenlijk TAPA$...

...en zochten 

bekostigings-

mogelijkheden.

Voor doorontwikkeling is nodig:

• Data over de regionale zorgvraag 

en zorggebruik

• Vertrouwen in elkaar

Korte termijn
• Transmuraal inkoopproces met 

monodisciplinaire inkoop

• Tools hiervoor

Lange termijn
• Populatie-, uitkomst of integrale 

bekostiging

• Bouwstenen hiervoor

Ontstaat er 

geen dubbele 

bekostiging?

…het veld wil dat 

transmuraal 

organiseren…

…dat kent echter 

uitdagingen.

DOORLINKEN
Op de volgende pagina’s vindt u toelichting op de elementen uit deze plaat. Het is niet nodig om alle volgende 

pagina’s te lezen. Wanneer u nadere toelichting wenst over een element of tekst in deze plaat, klikt u daar op. U 

gaat dan naar de toelichting. Door daar te klikken op de button ‘Terug naar het begin’, komt u weer hier terug.

Elk initiatief boekt successen en kent uitdagingen

Aanwezigen 4 maart gaven aan:



1. Bij de stijgende palliatieve zorgbehoefte is samenwerking essentieel

In het kwaliteitskader staat wat goede 

palliatieve zorg is…

… volgens vertegenwoordigers van 

patiënten en hun naasten, 

zorgverleners en zorgverzekeraars.

Op basis van de waarden, wensen en 

behoeften van patiënt en naasten…1,2

PZNL. Factsheet Essenties Kwaliteitskader

palliatieve zorg Nederland. Beschikbaar op 

www.palliaweb.nl

… wil het veld wil de palliatieve zorg 

transmuraal organiseren3

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 

IKNL/Palliactief, 2017. Beschikbaar op 

www.palliaweb.nl

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland, 

IKNL/Palliactief, 2017. Beschikbaar op 

www.palliaweb.nl

Bijna 32.000 patiënten met kanker maakten 1-5 

transfers in het laatste jaar van hun leven.

Vektis. Factsheet Palliatieve zorg voor mensen 

met kanker. Beschikbaar op www.vektis.nl

Het aantal verwachte overli jdens stijgt…

…met daarbij een verschuiving van de 

aandoeningen waaraan mensen overli jden

Zo sterven steeds meer mensen aan de gevolgen 

van dementie

CBS en RIVM. VTV 2018. Beschikbaar op 

www.vtv2018.nl

Beschikbaar op www.volksgezondheidenzorg.info

Naar verwachting overlijden in 2050 meer dan 

200.000 mensen. Indien ook daarvan 70% verwacht 

is, hebben 140.000 mensen daarvan een palliatieve 

zorgbehoefte

Terug naar begin
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https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/kwaliteitskader%20palliatieve%20zorg%20nederland/factsheet_kwaliteitskader-essenties.pdf
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/onderzoek%20-%20ervaringen%20pati%C3%ABnten%20en%20naasten/kerncijfers_pznl_v4.pdf
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/onderzoek%20-%20ervaringen%20pati%C3%ABnten%20en%20naasten/kerncijfers_pznl_v4.pdf
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-palliatieve-zorg
http://www.vtv2018.nl/
http://www.volksgezondheidenzorg.info/


2. Palliatieve zorg vermindert niet-passende zorg

Jaarlijks overli jden in Nederland 

ongeveer 150.000 mensen…

Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019. 

Beschikbaar Opendata.cbs.nl

… ongeveer 70% daarvan heeft 

mogelijk behoefte aan palliatieve zorg.

In 2017 was het aantal verwachte overlijdens 

105.766:

PZNL. Kerncijfers palliatieve zorg, 2019. 

Beschikbaar op www.palliaweb.nl

De kosten in het laatste levensjaar zijn 

ongeveer 10% van de totale kosten…4,5

NZa. Monitor palliatieve zorg 2020. Beschikbaar 

op Magazines.nza.nl

… waarvan een deel naar niet-

passende zorg gaat.6,7,8

Vektis. Factsheet Palliatieve zorg voor mensen 

met kanker. Beschikbaar op www.vektis.nl

Met tijdige palliatieve zorg is het risico 

op niet-passende zorg 5 keer lager…9

… maar nog niet alle patiënten 

ontvangen tijdige palliatieve zorg.9

Tijdige 

palliatieve 

zorg

Geen of late 

palliatieve 

zorg

61%

Boddaert, Pereira et al. 20209

Boddaert, Pereira et al. 20209

39%

Zoals bijvoorbeeld patiënten met kanker:
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https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/
https://pznlsawebprod.blob.core.windows.net/mediacontainer/pznl/media/themabestanden/onderzoek%20-%20ervaringen%20pati%C3%ABnten%20en%20naasten/kerncijfers_pznl_v4.pdf
https://magazines.nza.nl/nza-specials/2020/03/monitor-pz-2020
https://www.vektis.nl/intelligence/publicaties/factsheet-palliatieve-zorg


3. Zeven initiatieven passen transmuraal het kwaliteitskader toe

Doel Verbeteren van de zorg voor oudere 

patiënten (65+) met een palliatieve 

zorgbehoefte die acuut in het ziekenhuis 

worden opgenomen

Hoe Transmuraal zorgpad: intensivering van 

de samenwerking tussen generalistische 

zorgverleners uit 1e en 2e lijn en inrichten 

van een regionaal transmuraal palliatief 

team (TPT)

Status Project PalliSupport is geëindigd; 

evaluatie volgt. De regio’s Hilversum en 

Hoorn blijven participeren in TAPA$

Regio Hoorn
Gesprekken tussen zorgaanbieders en 

zorgverzekeraar zijn gaande, met op dit 

moment veel focus op de business case.

Regio Hilversum
Het Tergooi Ziekenhuis heeft zich uit het project 

teruggetrokken. Het hospice en de betrokken 

huisartsen zijn gedreven om de samenwerking 

voort te zetten en gaan zich oriënteren op het 

vervolg. 

Doel Meer samenhang in de palliatieve zorg-

verlening in de netwerkregio en een nog 

duidelijker profiel voor de palliatieve zorg. 

Vergroten van kennis bij de generalist. 

Juiste zorg op de juiste plek en 

terugdringen onnodige behandelingen.

Hoe transmurale multidisciplinaire consultatie 

teams palliatieve zorg: Palliatief Advies 

Team (PAT)

Status Aanvraag i.h.k.v. NZa BR Innovatie 

ingediend en beschikking ontvangen, 

maar nog geen overeenstemming over 

declaratiewijze.

Doel Een continuüm van zorg (op maat) voor 

de palliatieve patiënt, op basis van 

vroegtijdige markering, samen beslissen 

en ACP. Daarnaast samenwerking tussen 

disciplines bevorderen en voldoen aan 

inkoopcriteria.

Hoe Transmuraal zorgpad, met inzet van een 

in palliatieve zorg gespecialiseerde 

verpleegkundige in de thuissituatie.

Status Er is een afspraak met ziekenhuis, 

thuiszorgorganisatie en zorgverzekeraar 

over bekostiging in een pilot van 2 jaar. 

Deze wordt na 2022 mogelijk met een 

jaar verlengd.
Regionale transmurale 

multidisciplinaire consultatie 

palliatieve zorg en transmurale 

samenwerkingsafspraken

Doel Huisartsen ondersteunen in het verlenen 

van palliatieve zorg in crisissituaties en 

onnodige ziekenhuisopnames 

voorkomen  

Hoe Consultatie thuis door een specialistisch

consulent palliatieve zorg uit het 

ziekenhuis

Status Het project is ten einde. Zorgaanbieders 

en zorgverzekeraar zijn voor de borging  

in gesprek over bekostiging door 

middel van één van de experimentele 

TAPA$ prestaties

Doel Een hogere tevredenheid van de patiënt, 

zijn naasten en zorgverleners

Hoe Casemanagement. Hoogopgeleide 

zorgprofessionals (VS) worden gekoppeld 

aan een patiënt in de laatste levensfase, 

om te kunnen anticiperen op basis van 

hun behoeften en wensen en vroegtijdig 

verandering te herkennen en daarnaar te 

handelen

Status Zorgaanbieders en zorgverzekeraar zijn 

gezamenlijk de uitkomstmaten en de 

business case aan het opstellen.

Transmurale 1,5 l i jns

Palliatieve Zorgcoach 

Doel De zorgbehoefte van de palliatieve 

patiënt eerder herkennen en proactief 

handelen, door het markeren van de 

palliatieve fase en het vroegtijdig 

aangaan van het gesprek over deze

laatste levensfase

Hoe Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg

Status Gesprekken tussen zorgaanbieders en 

zorgverzekeraar zijn gaande. Binnen het 

ziekenhuis wordt een facultatieve prestatie 

voor ACP ingericht. De coördinatie binnen 

het zorgpad gaat bekostigd worden door 

middel van één van de experimentele 

TAPA$ prestaties

3

Thuisconsult Specialistische 

Palliatieve Zorg

Project Transmuraal zorgpad 

palliatieve zorg 

Gewenste zorg in de laatste 

levensfase

Initiatieven vanuit PalliSupport

Terug naar begin



… gezamenlijk startten zij TAPA$

Op basis van declaratiedata worden de volgende

uitkomsten gemeten:

Mogelijke overbehandeling in de laatste 

levensfase (‘potentially inappropriate end of life 

care’) 
• Meer dan 1 ziekenhuisopname in de laatste 30 

dagen voor overlijden van patiënt

• >14 dagen opgenomen in de laatste 30 dagen 

voor overlijden van patiënt

• Meer dan 1 SEH bezoek in de laatste 30 dagen 

voor overlijden van patiënt

• Een opname op IC in de laatste 30 dagen voor 

overlijden van patiënt

• Sterven in het ziekenhuis

• Chemotherapie ontvangen (alleen bij kanker) in 

de laatste 30 dagen voor overlijden van patiënt

Coördinatie en continuïteit van palliatieve zorg
• Timing ziekenhuisopname wel of niet in weekend

• Aantal dagen tussen ontslag uit het ziekenhuis 

na laatste ziekenhuisopname voor overlijden en 

contact met de huisarts in de laatste 12 

maanden voor overlijden van patiënt

Kosten
• Totale kosten per patiënt in het laatste 

levensjaar en elke maand van dat jaar

• Totale kosten per sector/discipline per patiënt in 

de laatste maand van het leven

• Kosten ‘potentially inappropriate end of life 

care’ per patiënt

Door middel van semi-gestructureerde interviews 

onder zorgverleners worden ervaringen binnen de 

TAPA$ initiatieven beschreven en geanalyseerd.

TAPA$  beoogt bestaande initiatieven in trans-

murale palliatieve zorg te bestendigen en het 

ontstaan van nieuwe initiatieven te stimuleren en 

te faciliteren.

Resultaten:

1. Inzicht in de kwaliteit en kosten van de 

transmurale palliatieve zorg in de zeven 

initiatieven.

2. Inzicht in de basiselementen alsmede de 

bevorderende en belemmerende factoren van 

deze initiatieven.

3. Inzicht in een passende bekostiging voor 

transmurale palliatieve zorg.

Looptijd: 2019-2021

Het project TAPA$ Inzicht in de kwaliteit en kosten

Inzicht in basiselementen, bevor-

derende en belemmerende factoren

Inzicht in bekostiging

In een werkgroep met afvaardiging vanuit elk 

initiatief, NZa en ZN worden bekostigingsmo-

gelijkheden geïnventariseerd en/of ontwikkeld. Elk 

initiatief past deze in de eigen regio toe. De 

werkgroep wisselt de ervaringen daarbij continue 

uit.

Daarnaast zal door middel van semi-

gestructureerde interviews onder zorgverleners 

worden ervaringen binnen de TAPA$ initiatieven 

beschreven en geanalyseerd.

SCOPE VAN DE WORKSHOP: BEKOSTIGING

De inzichten over de kwaliteit, kosten en 

bekostiging volgen aan het einde van de 

projectperiode (eind 2021) en vormen dus geen 

onderdeel van de workshop in de invitational

conference. De workshop gaat enkel over de 

eerste ervaringen van de inititiatieven bij het 

ontwikkelen van een passende bekostiging.

Transmurale palliatieve zorg vergt meer

Het is goed om daarbij steeds te realiseren dat 

bekostiging één van de relevante aspecten is in 

het gesprek over het stimuleren, faciliteren en 

organiseren van transmurale palliatieve zorg. 

Andere aspecten van transmurale (of integrale) 

zorg zijn een holistische aanpak, samenwerking 

tussen zorgverleners,continuïteit en effectieve 

coördinatie van zorg10, die plaatsvindt op 

verschillende niveaus11 en waarbij zowel 'zachte’ 

cultuur- als 'harde’ structuuraspecten van belang 

zijn.12

initiatieven zijn met hun zorgverzekeraar in 

gesprek over de bekostiging van de 

transmurale palliatieve zorg die zij leveren.

initiatief heeft met de zorgverzekeraar de 

aanvraag in het kader van de Beleidsregel 

Innovatie ingediend en een beschikking 

ontvangen van de NZa. 

initiatief heeft per 1 januari 2021 een 

contract vanuit innovatieruimte binnen de 

wijkverpleging.

initiatief heeft het project verlaten. Deze 

wordt nu vervangen. 

De ontwikkeling van de bekostiging 

binnen de initiatieven tot dusverre kent 

successen en uitdagingen

4
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4. Bekostiging van transmurale palliatieve zorg is complex…

Bekostiging is een essentiële randvoorwaarde voor 

transmurale samenwerking..

Zijn dit mogelijkheden voor de bekostiging van transmurale 

palliatieve zorg?

In rondetafel bijeenkomsten die de NZa in 2018 organiseerde met 

75 vernieuwende zorgaanbieders werd transmurale 

samenwerking benoemd als essentieel element waarop de 

bekostiging beter en eenvoudiger ingericht zou kunnen worden.1

… maar de mogelijkheden hiervoor  in de 

reguliere bekostiging zijn complex

De NZa concludeerde daarop dat in de verschillende 

zorgsectoren mogelijkheden zijn om transmurale palliatieve zorg 

te bekostigen, maar dat dit wel zeer complex is. 3 Daarbij blijkt 

setting vaak bepalend, in plaats van expertise van de 

betreffende zorgverlener en de zorgvraag van de patiënt.

Toelichting op de ‘kruisjestabel’
• Zijn de zorgactiviteiten binnen de TAPA$ initiatieven benoemd

• Wordt in de oranje kolommen aangegeven of dit zorg betreft 

door de generalistische zorgverlener, of door de in palliatieve 

zorg gespecialiseerde zorgverlener

• Staat steeds vermeld welke zorgverlener die activiteit uitvoert

• Laten kruisjes in de laatste kolommen zien welke bekostigings-

mogelijkheden er zijn voor de betreffende transmurale zorg. 

Groen Bekostiging voor deze zorgverlener mogelijk

Blauw Bekostiging voor deze zorgverlener (deels) mogelijk, 

in de praktijk worden hierbij knelpunten ervaren

Rood Geen bekostiging van deze zorg voor deze 

zorgverlener 

De tabel laat de complexiteit van de bekostiging zien. Mogelijk 

kan gediscussieerd worden over de plaats of kleur van enkele 

van de kruisjes. Ook in de praktijk wordt soms lang bij dergelijke 

discussies stilgestaan. De vraag is of dat faciliterend is aan de 
organisatie van transmurale palliatieve zorg.

5
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… vergoeding ontbreekt vaak voor:

Intensievere inzet generalist Deelname aan het mdo

Ondersteuning door de specialist pz Coördinatie- en beschikbaarheidstijd

De generalist (bijvoorbeeld de huisarts of 

medisch specialist) markeert de palliatieve fase 

bij zijn patiënten en voert met hen het gesprek 

voeren over waarden, wensen en behoeften in 

de laatste levensfase.13 De TAPA$ initiatieven 

geven aan dat de tarieven voor reguliere 

consulten niet dekkend voor deze complexe en 

tijdsintensieve gesprekken. In de medisch 

specialistische zorg speelt mee dat na zo’n 

gesprek de behandeling soms wordt gestaakt, 

wat kan leiden tot een zorgproduct met een 

lager tarief of dat zelfs uitvalt.8 Daarmee zijn de 

financiële prikkels gericht op doorbehandelen in 

plaats van op proactieve zorgplanning en 

gezamenlijke besluitvorming.

Deelname aan een multidisciplinair overleg is in 

het ziekenhuis onderdeel van de DBC palliatieve 

zorg: het wordt vergoed voor de betrokken 

zorgprofessionals uit het ziekenhuis, als de patiënt 

daar in zorg is. De deelname van 

zorgprofessionals uit de eerstelijn wordt daarmee 

niet vergoed. Hoewel er verschillende tijdelijke 

mogelijkheden zijn vanuit de zorgverzekering en 

subsidiestromen waaruit zorgverleners uit de 

eerstelijn in sommige gevallen kunnen worden 

gefinancierd,14 zijn de financiële prikkels voor 

deelname aan het mdo nu vooral gericht op 

deelname binnen het eigen domein of op niet 

deelnemen, terwijl vanuit patiëntperspectief 

integratie juist gewenst is.15

De in palliatieve zorg gespecialiseerde 

zorgverleners bieden ondersteuning aan de 

generalistische zorgverleners door consultatie 

(visite bij de patiënt) of door middel van wat 

langer durende ondersteuning. Binnen de 

reguliere bekostiging kan de huisarts een 

collega-huisarts in consult vragen en is er het 

meekijkconsult voor ondersteuning door andere 

zorgverleners.14 Het meekijkconsult achten de 

TAPA$ initiatieven niet geschikt, vanwege de 

contractvereiste en administratieve afhandeling 

via de consultvragende huisarts. Daarnaast zou 

elke hoofdbehandelaar een advies moeten 

kunnen vragen en zijn niet alleen huisartsen in 

palliatieve zorg gespecialiseerd. 

Verpleegkundigen met specifieke expertise in de 

palliatieve zorg kunnen dit via het integraal tarief 

in de wijkverpleging leveren.14 De TAPA$-

initiatieven geven aan dat dit tarief onvoldoende 

is om de specialistische functie vorm te geven.

De samenwerking tussen de betrokken 

zorgverleners in de TAPA$ initiatieven vraagt 

coördinatie en in sommige gevallen is er sprake 

van een voorwacht voor het aannemen van de 

ondersteuningsvragen van generalisten. 

Bekostiging van deze activiteiten is om een 

aantal redenen complex. Zo kan de bestede tijd 

niet altijd worden herleid naar een patiënt, wat 

een vereiste is voor vergoeding vanuit de 

Zorgverzekeringswet (Artikel 1 lid d). Daarnaast 

ligt het zwaartepunt van investeringen niet altijd 

bij de zorgverleners (of -aanbieders) die ook het 

zwaartepunt van de zorg leveren en declareren. 

De investeringen zijn daarom lastig te 

verdisconteren in de tarieven van de 

patiëntgebonden zorgactiviteiten.

De geschetste uitdagingen hebben voor een deel 

hun oorsprong in de verhouding tussen het specifieke 

karakter van de transmurale palliatieve zorg en de 

inrichting van het Nederlandse stelsel:

Bekostiging gericht op ‘doen’
De dominante bekostigingsvorm in curatieve zorg is 

het ‘fee-for-service’ model: een vergoeding voor elke 

verrichting door een zorgverlener. De financiële 

prikkel is dus gericht op het uitvoeren van 

verrichtingen, een zogenaamde volume- of 

productieprikkel, want ‘niets doen’ betekent ‘geen 

inkomsten’.16,17

Bekostiging gericht op het individu
Zowel de Zvw (Artikel 1 lid d) als de Wlz zijn gebaseerd 

op het uitkeren van de verzekerde prestaties per 

individuele verzekerde. Activiteiten die niet aan een 

individu, maar aan een groep ten goede komen, 

worden nu verdisconteerd in de tarieven (zoals 

binnen de DBC-systematiek)18, vergoed middels een 

opslag op het tarief of door het uitkeren van 

lumpsum-bedragen.19

Bekostiging is vooral monodisciplinair

Zorgaanbieders maken afspraken met 

zorgverzekeraars binnen de eigen zorgsector.3 Ze zijn 

daardoor verantwoordelijk voor een deel van de 

zorgverlening aan de patiënt, terwijl het voor die 

patiënt de optelsom van alle zorg is, die de kwaliteit 

bepaalt. Als initiatieven gezamenlijk (transmuraal) 

deze verantwoordelijkheid willen delen, komen zij 

daarbij in de bekostiging een aantal problemen 

tegen: 

• Bekostiging kan binnen de samenwerking 

verschillen per sector en zorgverlener 3

• De kosten van de interventie liggen soms ergens 

anders dan de potentiële besparingen

6
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5. Ontwikkeling en inzet van (experimentele) zorgprestaties in TAPA$

Doel TAPA$ werkgroep bekostiging

Ontwikkelen passende en structurele 

bekostiging voor transmurale palliatieve zorg:

• Binnen de bestaande mogelijkheden

• Door middel van innovatieve bekostiging.

Samenstell ing

Ontwikkelde oplossingen

• Afgevaardigden met een financiële rol uit elk 

initiatief (bijvoorbeeld bedrijfskundig manager 

of zorgverzekeraar)

• NZa

• ZN

• PZNL

Klankbordgroep

• V&VN

• LHV

• Verenso

• FMS

• ActiZ

• NFU

• NVZ

• STZ

• AHzN

• Stichting PaTz

• Stichting Fibula

• ZN

• NZa

• ZIN

• VWS

Transmurale coördinatie en continuïteit 

palliatieve zorg
Samenwerking generalistische en in 

palliatieve zorg gespecialiseerde 

zorgverleners zonder directe 

behandelrelatie: onder andere transmuraal 

MDO, telefonische consultatie en 

coördinatietaken.

Steun en COnsultatie Palliatieve zorg (SCOP)
Bedside consultatie met voorbereiding, 

verslaglegging en bespreking daarvan door 

een in palliatieve zorg gespecialiseerde arts 

of verpleegkundig specialist.

Regiefunctie complexe palliatieve zorg
Ondersteuning door de in palliatieve zorg 

gespecialiseerde verpleegkundige of 

verpleegkundig specialist: bijvoorbeeld door 

middel van casemanagement, op- en 

bijstellen zorgplan, afstemming met de 

hoofdbehandelaar en kennisdeling 

generalisten.

Deze oplossingsmogelijkheden zijn 

ontwikkeld door de werkgroep bekostiging 

en tijdens een Invitational Conference in 

2019 afgestemd met de klankbordgroep (zie 

verslag).

Experimenteerprestaties i.h.k.v. de NZa 

Beleidsregel Innovatie

Activiteiten

Gezamenlijk:

• Analyse bestaande zorgprestaties

• Ontwikkelen experimenteerprestaties i.h.k.v. 

de NZa Beleidsregel Innovatie

• Ervaringen en lessons learned delen

• Toolkit voor inkoop transmurale palliatieve 

zorg

Per initiatief:

• Regionaal inkoopproces 

Facultatieve prestatie voor proactieve 

zorgplanning in de medisch specialistische 

zorg
Langer consult voor de generalistische 

zorgverlener in het ziekenhuis.

Ziekenhuisverplaatste zorg voor inzet van de 

in pz gespecialiseerde wijkverpleegkundige
Ondersteuning door in palliatieve zorg post-

hbo opgeleide wijkverpleegkundige.

Maatwerkoplossingen binnen de 

reguliere NZa beleidsregels

Experimentele en reguliere bekostiging 

Uit een analyse van bestaande 

bekostigingsmogelijkheden maakten de 

initiatieven op dat daarmee de bekostiging van 

de zorg in hun initiatief zeer complex en/of niet 

toereikend was. Daarom zijn vanuit de 

werkgroep bekostiging drie tijdelijke 

zorgprestaties ontwikkeld in het kader van de 

NZa Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige 

experimenten.

Een deel van de initiatieven vond tijdens de 

inkoop hiervan, toch mogelijkheden in de 

reguliere bekostiging. Daarom zijn er binnen het 

project nu zowel experimenteerprestaties, als 

maatwerkoplossingen binnen de reguliere 

bekostigingsmogelijkheden. 
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6. Initiatieven ervaren uitdagingen en successen in de inkoop…

Grootste uitdaging
Om de samenwerking te bewerkstelligen en 

gemaakte afspraken om te zetten naar de 

praktijk. Hoe gaan we het nu echt met elkaar 

doen!

Grootste succesfactor
Er vond zeer open en positief gesprek plaats 

tussen alle diverse betrokken partijen. Op basis 

van de principes van integrated care als 

gezamenlijk uitgangspunt. 

Gewenste zorg in de laatste 

levensfase

Initiatieven vanuit PalliSupport

Regio Hoorn

Grootste uitdaging
Het is nog niet gelukt om overeenstemming te 

bereiken over de business case van het project, 

ondanks dat daarover al diverse gesprekken, in 

wisselende samenstellingen, gevoerd zijn.

Grootste succesfactor
Samen visie vormen in de regio, met zowel de 

zorgaanbieders als de zorgverzekeraar. En 

daarop samen verantwoordelijkheid hebben.

Regio Hilversum

Grootste uitdaging
Organisaties zouden een klein deel controle los 

moeten laten: kunnen ze accepteren dat ze niet 

van elke euro weten waar hij precies aan wordt 

uitgegeven en met welke uitkomst? 

Grootste succesfactor
Ruimte voor experimenteren is essentieel. 

Daarbij klein beginnen; zowel in opzet als in 

budget.

Regionale transmurale 

multidisciplinaire consultatie 

palliatieve zorg en transmurale 

samenwerkingsafspraken

Thuisconsult Specialistische 

Palliatieve Zorg

Project Transmuraal zorgpad 

palliatieve zorg 

Transmurale 1,5 lijns

Palliatieve Zorgcoach 

Grootste uitdaging
Door de aard van de gemaakte financiële 

afspraken, lijkt zowel het financiële risico als de 

grootste impact op het budget bij het 

ziekenhuis  te landen. Dit sluit niet aan bij de 

gewenste gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor het initiatief in de regio en heeft geleid 

tot stagnatie van het contracteerproces.

Grootste succesfactor
Met de betrokken zorgaanbieders én de 

zorgverzekeraar om tafel is overeenstemming 

bereikt op zowel de zorginhoud, als op 

tarieven en volumes. Op basis daarvan kon de 

aanvraag voor de beleidsregel innovatie 

ingediend worden en heeft de NZa haar 

beschikking afgegeven.

Grootste uitdaging
PROMs uit de systemen halen als basis voor 

goede kwaliteitsmonitoring; verbreden naar 

transmurale teams; komen tot een algemeen 

toepasbare minimale set PREMs (mede) als KPI’s

voor de inkoopafspraak.

Grootste succesfactor
De juiste mensen aan tafel. Alle inkopers van 

zorgverzekeraar en zorgkantoor, met 

deelnemers vanuit de zorgaanbieders die al 

contact en onderling vertrouwen hadden. In 

gezamenlijkheid: data verzamelen, 

procesafspraken, prioriteiten stellen. Daarnaast: 

het project niet te groot(s) opzetten en aan 

laten sluiten bij bestaande processen; recht 

doen aan wat mensen al doen. Er zijn geen 

andere voorwaarden voor deelname van 

andere zorgaanbieders gesteld dan dat zij 

verpleegkundigen hebben en/of gaan opleiden 

met de post hbo palliatieve zorg.

Grootste uitdaging
Het is complex om alle huisartsen aan te haken 

door middel van goede bekendmaking en 

communicatie.

Grootste succesfactor
Op kwaliteit zijn partijen het erover eens dat er 

niets op het project af te dingen is. Er een heel 

hoge patiënttevredenheid bereikt. Ook 

verwijzers zijn tevreden en de resultaten zijn 

positief. Een belangrijke factor voor het project 

was de projectfinanciering vanuit de 

zorgverzekeraar.  

Grootste uitdaging

Er moet nog een goede governancestructuur

worden afgesproken. Dat is belangrijk voor de 

borging. Voor het behalen van de doelen, moet 

geïnvesteerd worden, voordat de financiële 

baten kunnen worden gerealiseerd. Daarvoor 

helpt het als de governancestructuur goed is 

afgesproken en voor alle partijen helder is. 

Grootste succesfactor
De patiënt staat centraal. Door dat expliciet 

met elkaar af te spreken, overstijgen we de 

individuele belangen van de betrokken 

organisaties.

“Wij stellen samen de 

patiënt centraal, niet 

onze eigen organisaties.“
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…uitdagingen bekostiging transmurale palliatieve zorg

Te complex voor startende 

innovatie?

Corona pandemie niet de oorzaak van de 

complexiteit, wel grote invloed
Alle betrokkenen in elk van de initiatieven 

werden in 2020 geconfronteerd met andere 

prioriteiten. Hoewel de initiatieven unaniem 

aangaven dat juist door de Coronapandemie 

het belang van tijdige palliatieve zorg en 

goede samenwerking daarin naar voren 

kwamen, lag de prioriteit bij het aanpassen van 

de zorg aan de veranderde omstandigheden. 

Afspraken over de inkoop werden met name 

gedurende de eerste golf verplaatst naar later 

in het jaar.

De huidige experimenten binnen TAPA$ zijn nog 

geen reguliere zorg en zijn daarom nog klein, ook 

in financieel opzicht. Voordeel daarvan is dat het 

financieel risico voor de zorgverzekeraars en de 

betrokken zorgorganisaties zorg ook nog klein is. 

Omdat echter nog onduidelijk is hoe de 

inkoopafspraken vorm moeten krijgen, vergt het 

wel een grote tijdsinvestering van de betrokken 

zorgaanbieders en -verzekeraars. Dergelijke grote 

investeringen lijken niet altijd in verhouding tot de 

(financiële) omvang van initiatieven te staan, 

terwijl alle betrokkenen wel aangeven intrinsiek 

gemotiveerd te zijn de zorg voor deze 

patiëntengroep goed georganiseerd te hebben.

Zorginhoudelijk samenwerken ≠ 

Financieel samenwerken

Niet alleen in de dagelijkse praktijk van 

zorgverlening maar ook in de inkoopprocessen is 

weinig verbinding tussen de verschillende bij 

transmurale palliatieve zorg betrokken 

zorgorganisaties. Zorgaanbieders zijn onbekend 

met elkaars financiële situatie en processen. 

Gezamenlijk een business case opstellen vraagt 

verdieping in de bekostiging van de 

samenwerkingspartners en transparantie over de 
eigen financiële situatie.

Moet de bekostiging van 

generalistische zorg eerst op orde?

Anders dan in bijvoorbeeld de geboortezorg19 

leveren de zorgaanbieders niet álle palliatieve 

zorg vanuit het transmurale initiatief. De 

generalistische zorgverleners leveren zelf de 

generalistische palliatieve zorg aan hun patiënten 

en dit wordt vergoed via de monodisciplinaire 

bekostiging. Wanneer daarin een hiaat wordt 

ervaren (zoals bijvoorbeeld de bekostiging van 

proactieve zorgplanning), kan dit de aandacht 

voor de bekostiging van de transmurale 
samenwerking wegnemen.

Als de zorg al wordt geleverd, 

waarom dan nog bekostiging nodig?

Een aantal van de TAPA$ initiatieven levert de 

zorg op kleine schaal al geruime tijd volgens hun 

methode. De zorgaanbieders geven aan dat zij 

dat niet kostendekkend kunnen doen, maar het 

roept toch de vraag op waarom, er nu extra 
investering in nodig is.

Ontstaat er geen dubbele 

bekostiging?

In de tabel in hoofdstuk 5 werd zichtbaar dat 

delen van de zorg die de TAPA$ initiatieven 

leveren vanuit de monodisciplinaire bekostiging 

al vergoed kunnen worden binnen een specifiek 

domein en/of wanneer de zorg door een 

specifieke zorgverlener wordt geleverd. Dat leidt 

soms tot de vraag of het investeren in de TAPA$ 
initiatieven niet tot dubbele bekostiging leidt.

Hoe kunnen de risico’s worden 

verdeeld?

In een aantal van de TAPA$-initiatieven wordt 

beoogd dat één van de betrokken 

zorgaanbieders optreedt als kassier voor de 

declaratie van transmurale palliatieve zorg. 

Daarbij ontstaat de vraag hoe het financieel 

risico desondanks over alle betrokken organisaties 
kan worden verdeeld.

Vanuit welk budget moet vergoeding 

komen?

Wanneer zorgaanbieders uit meerdere domeinen 

de prestatie leveren blijkt het lastig om te 

bepalen vanuit welk budget (huisartsenzorg, 

medisch specialistische zorg) de financiering 
moet komen.

“Soms lijkt het wel te 

klein voor het tafellaken,

te groot voor het servet“

9
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7. Hoe kunnen de uitdagingen worden opgelost?

Welke maatregelen kunnen helpen?

Hoofdstuk 5 en 7 gaan in op de uitdagingen in 

de financiering van transmurale palliatieve zorg 

en schetsen enkele oorzaken van deze 

uitdagingen.

• Welke maatregelen zouden kunnen helpen 

om de financiering van transmurale 

palliatieve zorg beter bereikbaar te maken?

“Iedereen zat samen aan 

tafel, ziekenhuis, eerstelijn, 

alle inkopers waren er bij“

“We willen het in deze 

regio echt samen doen, 

samen 

verantwoordelijkheid 

dragen“

Zijn landelijke maatregelen nodig?

Is het een regionaal vraagstuk?

Terugblikkend op de periode 2019 – 2021 zijn de 

initiatieven het er over eens dat het een 

belangrijke succesfactor is om als 

samenwerkende zorgaanbieders en 

zorgverzekeraar(s) gezamenlijk het 

inkoopproces te doorlopen. Dat vraagt wat van 

de betrokkenen:

• Aparte afspraken plannen waarin alle 

zorgaanbieders en vanuit de zorgverzekeraar 

inkopers vanuit de verschillende betrokken 

zorgsectoren, gezamenlijk de business case 

opstellen en afstemmen;

• Transparantie bij het delen van informatie 

over de eigen financiële huishouding waar 

mogelijk;

• Onderling vertrouwen, (ook) daar waar 

transparantie niet mogelijk is.

Vraag in de Invitational Conference op 

4 maart 2021:

“Welke puzzelstukken zijn nodig om de 

uitdagingen in de bekostiging en inkoop 

van transmurale palliatieve zorg te 

verminderen?”

- Wat kunnen we nu doen?

Transmuraal samenwerken lijkt ook bij andere 

vormen van zorg een randvoorwaarde voor 

goede zorg. Daar worden vergelijkbare 

uitdagingen ervaren.20 In de discussienota ‘Zorg 

voor de Toekomst’ benoemt het kabinet 

verschillende beleidsopties voor het oplossen van 

de uitdagingen21:

• Kan het zichtbaar maken van de palliatieve 

zorg(behoefte) in de regiobeelden het 

(door)ontwikkelen van een gezamenlijke 

regionale visie ondersteunen en helpen om tot 

een regionale business case te komen?

• Zouden sectoroverstijgende kwaliteitsnormen op 

basis van het Kwaliteitskader palliatieve zorg 
Nederland, kunnen leiden tot het vormen van 

gezamenlijke doelstellingen?

• Zou de combinatie van beide voorgaande 

punten een beeld kunnen geven van wat de 

regionale beschikbaarheid van palliatieve zorg 
zou moeten zijn en hoe deze (financieel) 

geborgd kan worden?

• Zou het samenvoegen van de verschillende 

hoofdlijnakkoorden tot 1 Nationaal 

hoofdlijnakkoord de sectoren de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid geven voor de te behalen 

doelstellingen? En vervolgens maken dat daarbij 

behorende financiële afspraken, zoals 

transformatiegelden, sectoroverstijgend

vormgegeven kunnen worden?

• Is congruentie of representatie in de inkoop 

wenselijk, gezien de complexiteit van het proces 

en de te maken afspraken?
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8. Blik op de toekomst

Goed om ontwikkelingen TAPA$ te blijven zien in het 

licht van deze verschillende vormen van bekostiging?

In (inter)nationale literatuur over bekostigingsvormen worden vaak 

vier mogelijkheden onderscheiden13

De initiatieven binnen TAPA$ ervaren dat bekostigingsvormen als 

populatiebekostiging of integrale bekostiging nog ver van de dagelijkse 

praktijk staan. 

Toch zouden deze vormen op termijn wellicht de zorg die zij leveren op 

een andere manier kunnen faciliteren – en de huidige uitdagingen 

verminderen. Daarnaast worden bovenstaande vormen van bekostiging 

genoemd in de landelijke beleidsdocumenten over de doorontwikkeling 

van bekostiging in de Nederlandse gezondheidszorg.21,25 Het is belangrijk 

dat de palliatieve zorg daar een passende plek in krijgt.

Budgettering

Er wordt één vooraf vastgestelde 

totaalsom uitgekeerd aan een 

zorgaanbieder (meestal per jaar of per 

kwartaal). Als voorbeeld binnen de Zvw 

wordt soms het inschrijftarief in de 

huisartsenzorg genoemd, waarbij de 

huisarts per kwartaal een vast tarief per 

ingeschreven patiënt ontvangt.16

Betalen per verrichting (‘fee-for-service’)

Een zorgaanbieder of -verlener 

declareert de verleende zorg bij de 

patiënt (of diens zorgverzekeraar). Deze 

vorm maakt het grootste deel uit van de 

huidige bekostiging binnen de 

Zorgverzekeringswet (Zvw). Voorbeelden 

zijn de DBC-systematiek in de medisch 

specialistische zorg (msz) en de consulten 

in de huisartsenzorg.16

Integrale bekostiging (bijvoorbeeld 

bundelbekostiging)
Er wordt één tarief gehanteerd per 

patiënt voor een volledig traject in het 

kader van een bepaalde zorgvraag, 

waar nodig ook over de lijnen en 

sectoren heen.16 Voor bijvoorbeeld 

diabetes en COPD zijn keten-DBC’s op 

basis van dit principe ontwikkeld.22 Ook 

binnen de msz zijn initiatieven voor 

bekostiging op basis van bundels, 

bijvoorbeeld voor heup- en kniezorg of 

voor de behandeling van staar.23

Populatiebekostiging

Een vast bedrag per patiënt, inwoner of 

verzekerde, voor bepaalde, 

afgesproken vormen van zorg, 

onafhankelijk van of die persoon zorg 

ontvangt.16 Internationaal zijn er 

voorbeelden zijn waar 

populatiebekostiging met succes wordt 

toegepast in de zorg, bijvoorbeeld 

‘Gesundes Kinzigtal’ in Duitsland.24

Ook combinaties van vormen komen voor
Zo worden DBC’s in ziekenhuizen gecombineerd met budget(plafond)s. Ook kunnen 

bovenstaande bekostigingsvormen worden gecombineerd met shared savings

afspraken. Een beschikbaarheidsbekostiging zou bijvoorbeeld kunnen worden 

ingericht d.m.v. populatiebekostiging, een opslag op de tarieven of in 

budgetafspraken.

“Als we onderling de pot 

met geld moeten 

verdelen, wordt het wel 

heel ingewikkeld“

Vraag in de Invitational Conference op 4 maart 2021:

“Welke puzzelstukken zijn nodig om de uitdagingen in de 

bekostiging en inkoop van transmurale palliatieve zorg te 

verminderen?”

- Hoe krijgt palliatieve zorg de juiste plek

in een toekomstbestendig zorgstelsel?

“Het doel is geen 

ketenfinanciering, maar 

het duurzaam blijven 

leveren van optimale 

palliatieve zorg“
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9. Uitkomsten Invitational Conference TAPA$ 4 maart 2021:

Regiobeelden belangrijke sleutel, Populatiebekostiging mogelijk model

Aanwezigen invitational conference: voor het 

oplossen van de uitdagingen is nodig dat:

Regiobeelden werden gezien als belangrijke sleutel om inkoop van 

transmurale palliatieve zorg te bevorderen

12
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Op de korte termijn via een transmuraal inkoop proces, monodisciplinair 

inkopen; op langere termijn kan populatiebekostiging een kansrijk model zijn

Toelichting en genodigden Invitational

Conference

• Er data is over de regionale zorgvraag en zorggebruik

• Regionale partners vertrouwen hebben in elkaar

Korte termijn
• Het inkoopproces transmuraal is, waarna er 

monodisciplinair wordt ingekocht

• Dat hiervoor formats beschikbaar komen vanuit TAPA$

Lange termijn
• Populatiebekostiging uiteindelijk het meest kansrijk lijkt

• Dat hiervoor bouwstenen worden uitgewerkt vanuit TAPA$.

• V&VN

• LHV

• Verenso

• FMS

• ActiZ

• NFU

• NVZ

• STZ

• AHzN

• Stichting PaTz

• Stichting Fibula

• ZN

• NZa

• ZIN

• VWS

• TAPA$ initiatieven

In de invitational conference op 4 maart 2021 hebben (een 

afvaardiging van) de werkgroep bekostiging en de 

klankbordgroep van TAPA$ de uitdagingen besproken en 

besproken welke oplossingen kansrijk zijn om (de inkoop van) 

transmurale palliatieve zorg beter bereikbaar te maken.

De aanwezigen bij de 

invitational conference 

gaven aan dat 

populatiebekostiging, 

uitkomstbekostiging en 

integrale bekostiging 

mogelijk een oplossing 

kunnen zijn voor de 

doorontwikkeling en 

inkoop van transmurale 

palliatieve zorg. Wel lopen 

de beelden over wat dit 

precies inhoudt nog 

uiteen.

De aanwezigen in de invitational conference gaven aan meer inzicht in de zorgvraag en het 

zorggebruik van palliatieve patiënten in de regio belangrijk is. Op basis daarvan kunnen concrete 

verbeterdoelstellingen worden geformuleerd.



Totstandkoming
De werkgroep bekostiging kwam in 2019 en 2020 vier maal per jaar bijeen in 

werkgroepbijeenkomsten. De beschreven uitdagingen hebben zij met 

elkaar gedeeld in deze bijeenkomsten.

Doel

Het beschrevene dient als achtergrondinformatie voor de workshop over 

TAPA$ in de Invitational Conference ‘Samen beschouwen en vooruit zien -

Samenwerking en consultatie in de palliatieve zorg’ op 4 maart 2021.

Werkgroep bekostiging

Transmuraal zorgpad Oost-Veluwe

Gerlinde Vorderman, Vérian

Berdine Koekoek, Netwerk palliatieve zorg Oost-Veluwe 

Thuisconsult specialistische palliatieve zorg

Maaike Scheffer, Netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland-Noord

Gewenste zorg in de laatste levensfase

Martin Wijnen, CZ / ZN

Regionale transmurale multidisciplinaire consultatie palliatieve zorg en 

transmurale samenwerkingsafspraken

Janet Wolfenbuttel, Synchroon

Monique van de Broek, Netwerk palliatieve zorg Oss/Uden/Meijerijstad

PalliSupport

Cindy Fokker, Hospice Kajan regio Hilversum

Ingrid Heidema, Hospice Dignitas PalliSupport regio Hoorn

Transmurale 1,5 lijns Palliatieve Zorgcoach

Henk Jan de Winter, Proscoop

Martin Huis in ‘t veld, Menzis

Dorien Mol, NZa

Marijke Folkertsma, NZa

Sandra de Loos, PZNL/Stichting Fibula

Floor Cornelissen, PZNL/IKNL

Chantal Pereira, PZNL/IKNL
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