
  

Een innovatie-aanvraag doen? Dat regelt u zo!
Aan de slag met de Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten

Om ook in de toekomst kwalitatief goede en betaalbare zorg te blijven leveren, zijn innovaties van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan het efficiënter organiseren 
van zorg, verbeteren van de zorgkwaliteit voor de patiënt of het bekostigen van zorg op een nieuwe manier. Heeft u ook een idee waarmee u door innoveren de zorg 
wilt verbeteren? In dit overzicht laten we u zien welke route u kunt volgen.

1/2

Is er al een 
betaaltitel 
voor het 
bekostigen 
van mijn idee?

Heeft u al 
gezamenlijk 
een innovatie-
aanvraag bij 
ons ingediend?

Nee

Weet 
ik niet

Heeft u als zorg-
verzekeraar of 
zorgkantoor 
gesproken met
een zorg-
aanbieder? Of 
wanneer u een 
zorgaanbieder 
bent, met de 
zorgverzekeraar of 
het zorgkantoor?

Nee Nee

Ja Ja

Mogelijk is er al ruimte in de regels om 
uw innovatieve idee te bekostigen. 
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld onze 
Wegwijzer bekostiging e-health raad-
plegen. Helpt deze informatie u niet 
verder? Stuur dan een e-mail naar 
info@nza.nl.

Neem contact op met 
de zorgaanbieder of 
zorgverzekeraar/
zorgkantoor om samen 
te beoordelen of uw 
innovatieve idee al 
bekostigd kan worden.

Vul het Format innovatie ten behoeve 
van nieuwe zorgprestaties in voor het 
aanvragen van een betaaltitel. Een 
zorgaanbieder en zorgverzekeraar/
zorgkantoor dienen die gezamenlijk 
in door het format te sturen naar 
info@nza.nl.

Wij beoordelen uw 
innovatieaanvraag en 
nodigen u uit voor een 
gesprek om uw aanvraag 
toe te lichten. 
Uw aanvraag wordt 
vervolgens goedgekeurd 
of afgewezen. Dit hoort u 
van ons binnen 8 weken.

Bij goedkeuring ontvangt 
u een beschikking met 
een betaaltitel voor uw 
innovatieve idee. U kunt 
nu in de praktijk 
experimenteren met uw 
innovatieve idee én dit 
ook declareren. 
Bij afwijzing ontvangt u 
een schriftelijke reactie.

U heeft een innovatief idee

Financiering
Afhankelijk van het innovatieve idee 
waar u mee wilt experimenteren vindt 
financiering plaats vanuit de Zorg-
verzekeringswet (Zvw) of de Wet 
langdurige zorg (Wlz):
• Zvw: De zorgverzekeraar betaalt de 

innovatieve zorg uit de basis-
 verzekering of, afhankelijk van de 

zorgpolis van de verzekerde, vanuit 
de aanvullende verzekering. 

• Wlz: De zorg kan gefinancierd 
worden uit het beschikbaar gestelde 
landelijk kader voor innovatie. 
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Nee

Ja

U ontvangt een beschikking met een 
betaaltitel voor het innovatieve idee. 
Vanaf dit moment kunt u in de 
praktijk experimenteren met het 
innovatieve idee én dit ook 
declareren.

Let op! Als u gedurende een 
experiment aansluit, geldt de 
einddatum die met de oorspronkelijke 
partijen afgesproken is ook voor u.

Vul de Aansluitersovereenkomst innovatie 
(zorgaanbieder en ziektekostenverzekeraar) 
in. De overeenkomst stuurt u naar 
info@nza.nl.

Wij beoordelen uw 
aansluitersovereenkomst. 
U hoort binnen 8 weken 
van ons. 

U wilt aansluiten bij een innovatief idee 
waarvoor al een experiment loopt

Evalueren tijdens het experiment
De gemiddelde looptijd van een experiment is drie jaar. Na de start van het experiment volgen twee evaluatiemomenten.

Einde experiment of opvolging? 
1. Beëindigen: Uw experiment wordt beëindigd, er

zijn voldoende uitkomsten verzameld gedurende
de looptijd van het experiment. O.b.v. deze
onderzoeksresultaten wordt besloten of de
innovatie opgenomen wordt in de structurele
bekostiging.

2. Verlengen (voor maximaal 2 jaar): De onderzoeks-
 opzet en het type onderzoek vragen om een

langere onderzoeksduur, of het experiment geeft 
onvoldoende uitkomsten om een beslissing te 
nemen over opname in de structurele bekostiging.  

3. Tijdelijk in stand laten: Het kan nodig zijn een
tijdelijke instandlating aan te vragen; bij opname
van de innovatie in de structurele bekostiging
(overbruggingsperiode) of wanneer de innovatie
níet in de structurele bekostiging landt
(afbouwperiode). U regelt dit via de Beleidsregel
tijdelijke instandlating gevolgen experimenten.
Deze instandlating kan duren tot 31 december het
volgende jaar.

Start 
experiment

Tussentijdse evaluatie 
Halverwege het experiment 
dient u een tussentijdse 
evaluatie in bij ons. We 
bekijken hoe het experiment 
loopt en welke resultaten zijn 
geboekt. Uw tussentijdse 
evaluatie stuurt u naar 
info@nza.nl.

Eindevaluatie 
Zes maanden voor het 
einde van het experiment 
dient u een eindevaluatie 
in. Hierin evalueert u de 
doelen en 
prestatie-indicatoren die in 
de innovatieovereenkomst 
zijn geformuleerd. Uw 
eindevaluatie stuurt u naar 
info@nza.nl.

Looptijd experiment

Heeft u al een 
aansluiters-
overeenkomst 
bij ons 
ingediend?
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