Juiste zorg
op de
juiste plek

FACTSHEET

FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN
Het realiseren van initiatieven voor juiste zorg op de juiste
plek brengt kosten met zich mee. Denk aan kosten voor
projectuitvoering of investeringen in technologie. Deze
factsheet geeft een overzicht van subsidies of andere
gelden die hierbij kunnen ondersteunen.
Ziekenhuizen en medisch specialisten willen nu en in de

TRANSFORMATIEGELDEN
In het Hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg 20192022 (HLA-MSZ) is afgesproken dat er geld beschikbaar is voor
de transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Dit
worden de transformatiegelden genoemd. Voor de hele
looptijd van het HLA is er €425 miljoen beschikbaar.
AANVRAAG:	Zorgaanbieders van medisch specialistische

zorg kunnen deze gelden aanvragen bij de
grootste zorgverzekeraar in de regio.
Afspraken over transformatiegelden worden
vastgelegd in de contracten tussen de
zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. De
initiatieven die voor de transformatiegelden
in aanmerking komen, moeten voldoen aan
de uitgangspunten zoals beschreven in het
HLA-MSZ.
DATA: 	Er kan aanspraak gemaakt worden op deze
gelden gedurende de looptijd van het
HLA-MSZ, dus tot 2022. Dit wordt meegenomen in de zorginkoop gesprekken.
MEER INFORMATIE: 	Op de site van de zorgverzekeraars staat
meer informatie over de transformatiegelden. Hieronder vindt u de links t.a.v.
transformatiegelden bij enkele grote
zorgverzekeraars in Nederland: Zilveren
kruis, VZG, CZ, Menzis.

toekomst de beste zorg blijven leveren aan de patiënt,
toegankelijk en doelmatig. Daarom geven we vorm aan de
noodzakelijke vernieuwing en zien we in het hele land vele
voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek op lokaal,
regionaal en landelijk niveau. Niet alleen binnen de muren
van het ziekenhuis, maar ook (in netwerken) daarbuiten.

TIPS!
MEERJARENCONTRACTEN
Naast deze opties is het ook mogelijk om initiatieven
voor juiste zorg op de juiste plek te bekostigen vanuit de
reguliere contracten. Meerjarige afspraken met de
zorgverzekeraar kunnen zorgen voor financiële stabiliteit,
waardoor het ziekenhuis zich kan focussen op de transitie
naar juiste zorg op de juiste plek.
AANVRAAG:	Via de contractonderhandelingen

tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar.
DATA:
Contractering (najaar).
MEER INFORMATIE:	
Stroomversneller meerjarencontractering.

E-HEALTH
Voor e-Health zijn er verschillende manieren om geld
voor de investering te verkrijgen. Op de website Zorg
voor Innoveren staan verschillende ‘routes’ om subsidie
te krijgen voor innovatieprojecten voor e-Health in de
zorg. Zorg voor innoveren is een samenwerking tussen
ZonMW, het Ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland
en de NZa. En er zijn mogelijkheden om leningen af te
sluiten bij investeerders om e-Health mogelijk te maken.

ONDERSTEUNING DOOR ZONMW

BELEIDSREGEL INNOVATIE VAN DE NZA

Medisch specialisten kunnen bij ZonMw diverse vouchers
aanvragen. ZonMw biedt financiële ondersteuning bij de
totstandkoming en doorontwikkeling van een regionaal samenwerkingsverband. Voor regionale samenwerkingsverbanden die
net starten en nog ingericht moeten worden, is er de Startimpuls. In vervolg op de Startimpuls kunnen regio’s een Uitvoeringsimpuls aanvragen. Regionale samenwerkingsverbanden die
ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun
netwerk kunnen gebruik maken van de Regio-impuls. Daarnaast
zijn er nog vouchers voor het vaststellen van het regiobeeld.

De NZa heeft een beleidsregel voor innovaties in de zorg.
Hiermee willen zij zorgaanbieders en zorgverzekeraars de
ruimte te geven om kortdurend en kleinschalig te experimenteren met innovatieve zorgprestaties. De doelstelling is om de
prijs/kwaliteitsverhouding van de zorg te verbeteren.
AANVRAAG: 	De NZa heeft een format experimentover-

eenkomst ter beschikking gesteld voor de
aanvraag.
DATA:
Doorlopend.
MEER INFORMATIE: Beleidsregel NZa.

AANVRAAG:	Deze subsidies zijn aan te vragen via de

website van ZonMw.
DATA:	De regelingen gelden tot 2021. Er zijn

verschillende rondes waarin geld kan
worden aangevraagd.
MEER INFORMATIE: ZonMW Programma Juiste zorg op de
juiste plek en Stroomversneller regiovisie.
Naast het programma ‘Juiste zorg op de juiste plek’ heeft
ZonMW vaak andere programma’s lopen waarbinnen subsidie
aangevraagd kan worden. Projecten in het kader van juiste zorg
op de juiste plek kunnen in aanmerking komen voor subsidies
die worden uitgegeven binnen deze andere programma’s,
ondanks dat dit niet altijd expliciet vermeld is. Denk daarvoor
aan het programma ‘Beter Thuis’ voor specifiek de revalidatie-artsen.
AANVRAAG:	Deze subsidies zijn aan te vragen via de

website van ZonMW.
Doorlopend.
MEER INFORMATIE: ZonMW.
DATA:

STICHTING KWALITEITSGELDEN MEDISCH
SPECIALISTEN
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten financiert
initiatieven die bijdragen aan de verbetering van transparantie
en kwaliteit van zorg door medisch specialisten. Dat betekent
dat ook voor projecten voor juiste zorg op de juiste plek een
beroep gedaan kan worden op SKMS-gelden.
AANVRAAG: 	Aanvragen voor SKMS-gelden gaan via de

wetenschappelijke verenigingen.
		Zij kunnen een aanvraag doen via het
SKMS-bureau.
DATA: 	Deadline voor aanvragen is nog niet
definitief vastgesteld. Deze deadlines 		
zijn twee keer per jaar. Een keer in het
voorjaar, een keer in het najaar.
MEER INFORMATIE: SKMS-gelden.

Meer weten?
www.demedischspecialist.nl/jzojp | www.zorgvoorjump.nl

