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FAQ nieuwe bekostiging in de 
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Dit document is bedoeld voor wijkverpleegkundigen en –verzorgenden. Het bevat veelgestelde 

vragen over de nieuwe bekostiging in de wijkverpleging en de antwoorden hierop. De FAQ wordt 

periodiek uitgebreid op basis van de vragen die wij ontvangen. In de bestandstitel staat de datum 

vermeld. Deze FAQ is opgedeeld in drie onderwerpen: vragen over de toepassing van 

cliëntprofielen, vragen over het onderzoek naar de cliëntprofielen en praktische vragen. 

Vragen over de toepassing van cliëntprofielen 

1. Hoe ziet de nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging eruit? 

In de nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging is ruimte om afspraken voor de bekostiging te 

maken op basis van cliëntprofielen. Hiervoor vullen wijkverpleegkundigen een korte vragenlijst in 

over bepaalde kenmerken van een cliënt die bepalend zijn voor zorginzet voorspellen. Deze 

vragenlijst leidt tot een cliëntprofiel. Dit cliëntprofiel geeft inzicht in de verwachte hoeveelheid zorg 

die nodig is. Op basis daarvan kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over 

de vergoeding van die zorg.  

2. Bepaalt het cliëntprofiel straks hoeveel zorg een cliënt mag krijgen? 

Nee. De indicatiestelling die de wijkverpleegkundige uitvoert, blijft leidend. De cliëntprofielen 

hebben als doel om zicht te krijgen de verwachte hoeveelheid zorg over een langere tijd. Ze 

hebben daarmee een ander doel dan de indicatiestelling. De cliëntprofielen zijn bedoeld voor de 

bekostiging en dus niet de indicatiestelling. 

3. Hoe verhoudt deze beslisboom zich tot de verpleegkundige 

indicatiestelling? Houd ik als wijkverpleegkundige mijn professionele 

autonomie? 

Ja, jij houdt als wijkverpleegkundige jouw professionele autonomie. De vragenlijst met 

cliëntkenmerken en de beslisboom staan los van de verpleegkundige indicatiestelling. Als 

wijkverpleegkundige blijf je verantwoordelijk voor de indicatie en bepaal je daarmee hoeveel en 

welke zorg een cliënt nodig heeft. De cliëntprofielen hebben hier geen invloed op. Omdat bij de 

indicatiestelling de situatie van de cliënt in kaart gebracht wordt, is dat een logisch moment om 

ook de vragenlijst voor cliëntprofielen in te vullen. De cliëntprofielen worden vervolgens alleen 

gebruikt als informatie in de contractering. 
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4. Jullie zeggen dat de cliëntprofielen meer ruimte geven voor het 

professionele inzicht van de wijkverpleegkundigen. Hoe werkt dit? 

Leiden cliëntprofielen niet juist tot onnodige complexiteit?  

Cliëntprofielen zijn geen doel op zich, maar een middel om bij te kunnen dragen aan de 

ontwikkelingen in de wijkverpleging. Eén van deze ontwikkelingen is dat de wijkverpleegkundige 

een centralere rol inneemt in de eerste lijn. Hiervoor is het nodig dat de wijkverpleegkundige de 

ruimte krijgt om op basis van zijn/haar eigen professionele inzicht zorg in te zetten en keuzes te 

maken. Door de manier waarop de wijkverpleging nu bekostigd wordt, meestal per uur geleverde 

zorg (“uurtje factuurtje”), sturen zorgverzekeraars en werkgevers op het aantal uren zorg wat 

geïndiceerd is. Wijkverpleegkundigen hebben hierdoor niet altijd ruimte om de zorg zo in te zetten 

dat die ook op de lange termijn het meeste bijdraagt voor de cliënt. 

Het uitgevoerde onderzoek (zie vraag 8) heeft laten zien dat cliëntprofielen meer inzicht geven in 

het type cliënten en hun zorgvraag. Dit helpt zorgverzekeraars en zorgaanbieders om andere 

afspraken te maken over hoe de zorg betaald wordt, niet meer alleen over uren, maar bijvoorbeeld 

per week of per maand. Op die manier wordt de zorgaanbieder en de wijkverpleegkundige ook niet 

meer ‘afgerekend’ op het aantal uren zorg maar ontstaat er meer ruimte om zorg in te zetten 

volgens het eigen professionele inzicht, met nadrukkelijk ook ruimte voor preventie, innovatie, 

digitale zorg, eigen regie en het versterken van zelfredzaamheid. Wijkverpleegkundigen die hier nu 

al mee werken ervaren dit ook zo en zijn hier enthousiast over. 

5. Ik moet al zo veel bijhouden en administreren, komt er nu nog een 

vragenlijst bovenop? Wat levert mij dit op? 

Voor alle organisaties in de zorg staat voorop dat onnodige administratie zo laag mogelijk moet 

zijn. We voeren daarom niet zomaar een nieuwe vragenlijst in. Wij doen dit alleen omdat blijkt dat 

dit echt toegevoegde waarde heeft en omdat wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars hierachter staan. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat deze vragenlijst 

met een minimale tijdsbesteding veel oplevert. De vijf vragen kosten een paar minuten van de 

wijkverpleegkundige om de cliënt goed in kaart te brengen. Daartegenover staat dat de 

wijkverpleegkundige en verzorgende hierdoor via de nieuwe bekostiging, in de vorm van 

bijvoorbeeld week en maand tarieven, meer ruimte en vrijheid krijgt om vanuit professionele 

autonomie de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Daarnaast helpen de uitkomsten van de 

vragenlijsten om meer gestandaardiseerde data over de wijkverpleging te genereren, zodat 

wijkverpleegkundigen en zorgaanbieders ook door middel van data van elkaar kunnen leren. 

Wijkverpleegkundigen krijgen bijvoorbeeld inzicht in verschillen tussen cliënten en teams. 

6. Moet ik naast de vragenlijst ook nog steeds de ZN-doelgroepen blijven 

registreren?  

Op dit moment worden ZN-doelgroepen geregistreerd, deze zijn echter beperkt voorspellend voor 

de zorginzet. Een voorbeeld van de ZN-doelgroepen is de groep ‘Zorg aan kwetsbare ouderen en/of 

chronisch zieken, die naar verwachting korter dan 3 maanden duurt’. Het uitgangspunt is dat de 

ZN-doelgroepen niet meer worden gebruikt, zodra de cliëntprofielen worden gebruikt voor de 

declaratie. De komende jaren is er sprake van een overgangsfase, waarin sommige zorgaanbieders 

al wel werken met de vragenlijst en cliëntprofielen en andere zorgaanbieders nog niet. Zolang 

zorgaanbieders nog niet met de vragenlijst werken, worden in elk geval nog de ZN-doelgroepen 

geregistreerd. In alle gevallen werken wij als NZa, samen met veldpartijen, eraan om de registratie 

zo eenvoudig mogelijk te maken zodat het zo min mogelijk tijd kost. 
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7. Is het al zeker dat er een bekostiging komt op basis van cliëntprofielen 

voor de hele sector? 

Nee. Aan de ene kant zijn de resultaten op basis van het onderzoek naar de voorspelkracht van 

cliëntprofielen positief en geven ze aan dat het kansrijk is om de cliëntprofielen in de bekostiging te 

gebruiken. Tegelijkertijd kunnen de cliëntprofielen ook nog verder verbeterd worden. Daarom start 

er in 2022 een experiment dat doorloopt tot 2027. Hierin doen zorgaanbieders en zorgverzekeraars 

ervaring op met het werken met cliëntprofielen. Op basis van de ervaringen uit het experiment en 

de data die daaruit voortkomt bekijken wij als NZa met de sector of dit een kansrijke basis is voor 

de bekostiging in de hele sector. 

 

Vragen over het onderzoek naar cliëntprofielen 

8. Hoe is de vragenlijst tot stand gekomen? 

De vragenlijst en de beslisboom die daaruit volgt is het resultaat van een onderzoek door de NZa 

samen met de Universiteit Maastricht. Dit onderzoek staat uitvoerig beschreven in het 

‘Onderzoeksrapport Pilot cliëntprofielen wijkverpleging’ (zie: 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_323325_22/1/). Dit onderzoek gaat over het ontwikkelen van 

cliëntprofielen met behulp van een korte en uniforme vragenlijst over cliëntkenmerken (elf vragen 

op de domeinen verwacht verloop, fysiek functioneren, cognitief functioneren en sociale steun). De 

volgende vraag stond hierbij centraal: kun je op basis van een beperkt aantal cliëntkenmerken 

voorspellen hoeveel zorg een cliënt in een bepaalde periode krijgt? Uit het onderzoek blijkt dat een 

combinatie van vijf vragen oftewel vijf cliëntkenmerken uit de vragenlijst het meest optimaal de 

wijkverpleegkundige zorginzet voorspellen. Dit zijn de vragen die je in de beslisboom terugziet. Bij 

vraag 10 staat meer informatie over het vervolgonderzoek naar de cliëntprofielen. 

9. Ik vind een bepaald cliëntkenmerk niet terug in de beslisboom. 

Betekent dit dat dit kenmerk er niet toe doet? 

Als een kenmerk niet voorkomt in de beslisboom, was er een ander kenmerk meer onderscheidend 

voor de zorginzet. Een beslisboom is gebaseerd op een algoritme, wat je simpel gezegd als een 

berekening kunt zien die een computer uitvoert. In de beslisboom start je ‘bovenin’ met alle 

cliënten waarvan allerlei kenmerken bekend zijn. Het algoritme loopt al die kenmerken af en ‘kiest’ 

het kenmerk dat de cliënten het beste in twee groepen splitst die zoveel mogelijk van elkaar 

verschillen qua zorginzet. Dit gebeurt automatisch. ‘Onderin’ de beslisboom bevinden zich 

uiteindelijk een aantal groepen cliënten: dit zijn de cliëntprofielen.  

10. Waarom staan er in de beslisboom voornamelijk Algemene Dagelijkse 

Levensverrichtingen (ADL1) kenmerken, het wijkverpleegkundig vak is 

toch veel breder? 

Het is niet het doel van de beslisboom of van de cliëntprofielen om het gehele wijkverpleegkundige 

proces te beschrijven. Voor cliëntprofielen zijn we op zoek naar kenmerken die zorginzet het beste 

voorspellen en iets kunnen zeggen over verschillen tussen cliënten. In ons onderzoek hebben we 

zowel ADL- als niet-ADL gerelateerde kenmerken meegenomen. Daaruit blijkt echter dat veelal ADL 

gerelateerde kenmerken goed de verschillen in zorginzet tussen cliënten verklaren. De NZa start 

een vervolgonderzoek om de cliëntprofielen verder te verfijnen en daarin nemen we allerlei 

kenmerken mee, waaronder ook niet-ADL gerelateerde kenmerken. Bij vraag 12 staat meer 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_323325_22/1/
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informatie over de betrokkenheid van wijkverpleegkundigen in het vervolgonderzoek naar de 

cliëntprofielen.  

 
1 Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks in het 
gewone leven verrichten (bijv. wassen en aankleden). Instrumentele activiteiten in het dagelijkse 
leven (iADL) gaan over de bekwaamheid om instrumentele dagelijkse activiteiten uit te voeren (bijv. 
maaltijd bereiden en medicatie innemen).  

11. Waarom zijn de cliëntprofielen gebaseerd op de huidige situatie en niet 

op een gewenste/toekomstige situatie? 

De cliëntprofielen zijn op data gebaseerd, dit betekent dat we alleen kunnen meten en analyseren 

wat er nu is. We weten dat de wijkverpleging in ontwikkeling is. Het systeem van cliëntprofielen 

moet daarin mee veranderen om voorspellende waarde te blijven hebben voor de 

wijkverpleegkundige zorginzet. Wij zien daarom een dynamisch model voor ons, dat in overleg met 

wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraar steeds aangepast kan worden aan 

nieuwe inzichten. 

12. Zijn wijkverpleegkundigen betrokken (geweest) bij het onderzoek naar 

cliëntprofielen? 

Ja, in het onderzoek staan de vragenlijsten centraal die door 351 wijkverpleegkundigen van vier 

zorgaanbieders zijn ingevuld. Voor het tot stand komen van de vragenlijst zijn bij elk van de 

zorgaanbieders focusgroepen gehouden. Wijkverpleegkundigen vulden hierbij aan de hand van een 

casus de concept vragenlijst in en hebben deze voorzien van commentaar. Daarna is de vragenlijst 

door wijkverpleegkundigen getest in de praktijk en zijn er nogmaals suggesties gedaan voor 

aanpassingen. Hierna is de huidige vragenlijst geformuleerd. De resultaten van de analyses op 

basis van de ingevulde vragenlijsten zijn samen met wijkverpleegkundigen geduid en de 

uitkomsten van het onderzoek zijn met wijkverpleegkundigen besproken.  

 

Praktische vragen 

13. Hoe kan ik als wijkverpleegkundige meedenken met deze 

ontwikkelingen?  

Fijn dat je interesse hebt om een bijdrage te leveren aan deze belangrijke ontwikkeling voor jouw 

vak! We werken nauw samen met wijkverpleegkundigen en blijven dit graag doen. Wil je hier een 

bijdrage aan leveren, kijk voor meer informatie op onze website Nieuwe bekostiging wijkverpleging 

https://www.nza.nl/zorgsectoren/wijkverpleging/bekostiging-wijkverpleging. We zullen dit op een 

later moment aanvullen met meer informatie.  

14. Waar kan ik deze vragenlijst vinden? En waar/op welke manier moet ik 

deze informatie verzamelen? 

Als jouw zorgorganisatie besluit om mee te doen aan dit experiment per 1-1-2022 of 1-1-2023, 

dan zal jij vanaf dat moment de vijf vragen invullen die leiden tot een cliëntprofiel. De vragenlijst 

zal geïntegreerd zijn in het ECD. Jouw zorgorganisatie informeert je hier verder over. 

https://www.nza.nl/zorgsectoren/wijkverpleging/bekostiging-wijkverpleging
https://www.nza.nl/zorgsectoren/wijkverpleging/bekostiging-wijkverpleging
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15. Ik en/of mijn wijkteam wil graag meedoen aan dit experiment, waar 

kan ik mij/kunnen wij ons opgeven? 

Om mee te kunnen doen aan het experiment dient jouw zorgorganisatie dit af te spreken met de 

zorgverzekeraar. Het is niet mogelijk om als individueel team mee te doen. Dit heeft te maken met 

de IT-aanpassingen voor de vragenlijst maar ook met de huidige afspraken voor de bekostiging die 

jouw organisatie heeft gemaakt met de zorgverzekeraar. Wel kan jouw zorgorganisatie besluiten 

om te starten met een paar wijkteams en dit later organisatie breed uit te breiden.  

16. Ik heb een vraag die hier niet bijstaat, waar kan ik deze stellen? 

Voor verdere vragen kun je terecht bij jouw branchevereniging of via info@nza.nl.  

 

mailto:info@nza.nl
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