
Aanvullingen en wijzigingen op het Inkoopbeleid GZSP 2021 
 
Menzis heeft op 1 april 2020 haar inkoopbeleid GZSP 2021 gepubliceerd.  
In dit document staan aanvullingen en/of wijzigingen op het inkoopbeleid GZSP 2021. 
 
 

Minimumeis 1 – Vaste werkrelatie met de specialist ouderengeneeskunde en/of arts 

verstandelijke gehandicapte 
Eén van de inkoopcriteria in het zorginkoopbeleid betreft: 

‘’De zorgaanbieder heeft aantoonbaar een vaste werkrelatie met een BIG geregistreerde 
specialist ouderengeneeskunde en/of arts verstandelijk gehandicapten die beschikt over een 
kaderarts opleiding, daartoe in opleiding is of uiterlijk 1 januari 2021 staat ingeschreven voor 
de opleiding tot kaderarts.’’ 
 
Naast de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten kan een BIG 
geregistreerde gedragswetenschapper ook als regiebehandelaar fungeren. Dit gebeurt in de GZSP- 
praktijk bij multidisciplinair programma’s met een erkend keurmerk, zoals FACT of Hersenz. 
Zorgaanbieders die deelnemen aan zo’n multidisciplinair programma maar geen zorg leveren zoals 
specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten bieden en zich dus enkel 
richten op zorg zoals gedragswetenschappers bieden zijn vrijgesteld van minimumeis 1. Een vaste 
werkrelatie met een BIG geregistreerde gedragswetenschapper zoals opgenomen in minimumeis 2 
blijft  onverminderd van toepassing.  
 

Minimumeis 4 – WTZi vereiste  
Eén van de inkoopcriteria in het zorginkoopbeleid betreft: 

‘’De zorgaanbieder beschikt over een formeel vereiste toelating (Wtzi) als instelling voor verpleging en 

verzorging of een toelating als instelling voor verpleging, verzorging en behandeling en voldoet 

aantoonbaar aan alle voorwaarden daarvoor.‘’ 

Minimumeis 4 heeft Menzis specifiek opgenomen omdat deze aansluit bij de vertaling van onze visie 

op de GZSP. Zo vinden wij het van groot belang dat de GZSP vanuit een integraal karakter wordt 

georganiseerd. Vanuit deze overweging zien wij zorginstellingen die onder de Wet toelating 

zorginstellingen (WTZi) een toelating hebben voor verpleging en verzorging of een toelating hebben 

voor verpleging, verzorging en behandeling bij uitstek als de meest geschikte zorgaanbieder voor de 

GZSP. Dit leest u ook terug in ons zorginkoopbeleid GZSP 2021 op pagina 5 en 6. 

 

Echter, gezien de huidige ontwikkeling en de groeiende zorgvraag binnen de GZSP is Menzis bereid 

minimumeis 4 voor het contractjaar 2021 te versoepelen. Vanuit onze zorgplicht willen we daarmee 

nadrukkelijk voorkomen dat er knelpunten in de toegankelijkheid van deze zorg ontstaan. Minimumeis 

4 wordt daarom vervangen door: 

‘’De zorgaanbieder beschikt over de vereiste WTZI- toelating voor de levering van zorg die binnen de 

GZSP valt’’ 

Wij vinden het belangrijk u hierbij nog wel nadrukkelijk te melden dat deze verruiming door ons als 

uitzondering wordt beschouwd en wij niet uitsluiten dat wij in de toekomst weer de oorspronkelijke 

eis gaan hanteren. 


