
 

1/3 

Uitgangspunten contractering e-health toepas-

singen 

Deze vragen kunnen beide partijen beantwoorden ter voorbereiding 

op de contractbesprekingen. Ze geven inzicht in de onderwerpen 

die besproken kunnen worden en hoe partijen hier tegenover staan. 

Voor achtergrond over de thema’s verwijzen wij u naar het ach-

tergronddocument.  

 

1. Sope: Wat is de scope van het contract? 

 Alleen voor de SET e-health toepassing 

 Voor verschillende (e-health) innovaties 

 Voor de totaal te leveren zorg waarvan (e-health) innovatie 

een onderdeel is 

 

2. Contractfocus: Over welke tijdsperiode wilt u afspraken 

maken? 

 Jaar 

 Twee jaar 

 Meer dan twee jaar 

 

3. Financieringsdoelgroep: Wilt u de financiering richten op 
financiering per patiënt (betaling voor de geleverde 

prestatie per patiënt) of op de totale populatie 

(financiering op basis van de totale (verzekerden)populatie 

waarbij het budget vooraf wordt vastgesteld en onafhankelijk 

is van het uiteindelijke aantal patiënten in zorg)? 

 Financiering op basis van de verzekerdenpopulatie 

 Financiering per patiënt 

 

4. Financieringsdoel: Wilt u het bereikte resultaat onderdeel 
uit laten maken van de financieringsafspraken? Geef een 

inschatting van de mate waarin u het resultaat onderdeel uit 

wil laten maken van de afspraak. 
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Volledig  

 

https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/20210409_Achtergrond-document-blogreeks-2.pdf
https://vitavalley.nl/wp-content/uploads/20210409_Achtergrond-document-blogreeks-2.pdf
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5. Contractvorm: Wilt u een contract afsluiten voor alleen uw 
instelling of een waarin ook ketenpartijen in zijn 

meegenomen? Geef een inschatting op een schaal van 0 

(integrale contractering met alle ketenpartijen) tot 10 

(contract voor alleen uw eigen instelling). 
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Integraal                            

Individueel 

6. Beloning zorgverleners: Wilt u in het contract afspraken 
maken over de wijze waarop het behaalde groepsresultaat van 

invloed is op de beloning voor zorgverleners? Geef een 

inschatting op een schaal van 0 (groepsresultaat niet 

meenemen) en 10 (groepsresultaat wel meenemen) waarvoor 

betaalt wordt. 
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Individuele inspanning            

Groepsresultaat 

7. Ketenpartijen: Willen jullie ketenpartijen betrekken bij het 
opstellen van het contract? Geef een inschatting op een 

schaal van 0 (alleen eigen zorgaanbieder) en 10 (alle 

betrokken ketenpartijen). 
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Niet          Alle par-

tijen 

8. Allocatie risico’s: Hoe willen jullie de risico’s verdelen? 
Geef een inschatting op een schaal van 0 (risico volledig 

bij zorgaanbieder) en 10 (risico volledig bij financier). 
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Aanbieder         Financier 

9. Scope aandoening: Wil je financieringsafspraken maken voor 
één specifieke doelgroep of voor alle aandoeningen? Geef een 

inschatting op een schaal van 0 (per aandoening) en 10 (alle 

chronische groepen samen). 
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Per aandoening           Alle chronische 

groepen 
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De antwoorden op de vragen kun je plotten in onderstaande figuur zodat je zicht krijgt op waar jij 

als organisatie staat. 

 

Financierings-

doelgroep 
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doel 

Contractsvorm 
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sico’s 

Ketenpartijen 

Beloning zorg-
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Scope aandoening 

Per patient 

Inspanning 

Integraal 
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Per aanbieder 
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