
voor goede zorg zorg je samen

Inkoopbeleid 
Multidisciplinaire 
zorg 2017



Inhoud
1. Inkoopbeleid 2017 3

2. Toelichting op onze criteria 7

3. Proces zorginkoop 11

4. Betrokkenheid van onze verzekerden en zorgaanbieders  14

2 Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2017 | Inhoud



1. Inkoopbeleid 
2017
Het duurzaam betaalbaar houden 
van de zorg is een enorme maat-
schappelijke uitdaging. We zien het 
als onze voornaamste opdracht om 
daaraan een bijdrage te leveren én 
aandacht te houden voor kwaliteit. 
Kwalitatief goede zorg (in één keer 
goed, niet onnodig, doelmatig) is 
immers wenselijk voor patiënten en 
leidt vaak tot lagere zorgkosten. 

Zinnige zorg:  
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen
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Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt 
centraal staat en waarbij verspilling en overdaad 
worden vermeden. Het is onze rol om zinnige 
zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij geloven 
we in cocreatie met zorgaanbieders, belangen-
organisaties, patiënten en andere verzekerden.

Zorgaanbieders leren ons wat goede zorg is 
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
volgen de kwaliteits- en volumenormen van uw 
beroepsgroep en stellen geen nieuwe, extra 
hoge normen. We houden wel oog voor de 
kwaliteit die alle instellingen en zorgaanbieders 
leveren. We kijken in het bijzonder naar de voor-
lopers, die in zogenoemde good practices de 
kosten van behandelingen reduceren en tege-
lijkertijd de kwaliteit van zorg behouden of ver-
beteren. Daar leren we graag van. Dat doen we 
door daarover met u in gesprek te gaan. Daar-
naast kunt u met uw ideeën terecht bij een  
speciaal VGZ-Zinnige Zorg Loket. In onze leer-  
en proeftuinen zijn we ook al concreet aan de 
slag met good practices. VGZ is actief in drie 
van de negen proeftuinen die het ministerie  
van VWS heeft aangewezen. Verder participe-
ren en initiëren we samen met zorgaanbieders 
in diverse leertuinen in Nijmegen, Gorinchem, 
Uden, Noord-Limburg en de Drechtsteden. 

Onze focus op zinnige zorg vraagt van u dat u 
kritisch kijkt naar mogelijkheden om kwaliteit en 
doelmatigheid van zorg inzichtelijk te maken en 
waar mogelijk te verbeteren. Deze focus vraagt 
van ons dat we ons maximaal inzetten voor een 
brede implementatie van (nieuwe) werkwijzen 
en concepten uit de good practices. Dat doen 
we onder meer door aanbieders die aan de hand 
van good practices met ons aan de slag willen, 
voorrang te geven in onze contractering, bij-
voorbeeld via meerjarencontractering en/of  
speciale volume- en prijsafspraken. 

De patiënt staat centraal 
We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel als patiënt als binnen  
het sociale domein. Zo onderschrijven wij het 
belang van shared decision making en een 
sterke positie van de patiënt. Patiënten die actief 
betrokken zijn bij de diagnose en behandeling 
kijken kritischer naar de mogelijkheden. Door 
zorgvuldige diagnostiek, zonder dubbelingen of 
verspilling, wordt zorg maatwerk en voorkomen 
we overbehandeling. Daarnaast willen we het 
sociale domein versterken, zodat mensen beter 
zelfstandig kunnen leven. Dat doen we in samen-
spel met de eerstelijn en met gemeenten.  
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Van elkaar leren
Werken aan zinnige zorg doet én kan Coöperatie 
VGZ nooit alleen. Wij doen dat samen met en op 
gezag van zorgaanbieders en patiënten. Samen 
werken aan zinnige zorg is: werken aan goede 
en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Dat 
kan alleen vanuit de bereidheid om van elkaar 
te leren, en door elkaar te blijven uitdagen. Dat 
geldt over de hele linie: van de curatieve zorg 
tot het sociale domein en van de eerstelijn tot 
de specialistische geestelijke gezondheidszorg.  
 

Onze visie op multidisciplinaire 
zorg

VGZ wil samen met zorgaanbieders in de eerste-
lijn werken aan een sterke, toekomstbestendige 
eerstelijn. Daarom willen we samen met u anti-
ciperen op demografische ontwikkelingen zoals 
de toename van het aantal kwetsbare ouderen 
en chronische zieken, de transitie in de zorg 
en de veranderingen in de geestelijke gezond-
heidszorg (ggz). De kerngedachte achter het 
kabinetsbeleid is dat de burger en zijn sociale 
netwerk eigen regie voeren over gezondheid en 
zorg; dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Als naast 
die eigen regie zorg nodig is, wordt die geleverd 
door professionals (zoals huisartsen, zorggroe-
pen en wijkverpleegkundigen). 
 

Het is cruciaal dat het zorgdomein en het soci-
ale domein met elkaar zijn verbonden. Dan is er 
namelijk sprake van samenhang tussen formele 
en informele zorg en ondersteuning. Daarbij 
speelt de wijkverpleegkundige een belangrijke 
rol als partner van de huisarts.

Het Roer Gaat Om
Na de onrust en ontevredenheid binnen uw 
beroepsgroep over het contract voor 2015 zijn 
we nog meer dan voorheen actief het gesprek 
aangegaan met u, de landelijke organisaties voor 
de eerste lijn (LHV, VPH en InEen), afgevaardig-
den van de initiatiefgroep ‘Het Roer Moet Om’ 
(HRMO) en andere betrokkenen zoals het minis-
terie en toezichthouders. Via open gesprekken 
hebben we elkaars overwegingen beter leren 
kennen en is meer begrip ontstaan voor elkaars 
posities. De dialoog die we met u in de regio’s 
hebben gevoerd, heeft ons veel inzichten opge-
leverd en heeft geleid tot een meerjarencontract 
dat aansluit op de landelijke afspraken tussen 
alle huisartsen, zorggroepen, patiëntenorganisa-
ties, zorgverzekeraars en overheid. Het roer gaat 
om: de patiënt komt op de eerste plaats en over-
bodige bureaucratie wordt afgeschaft.

Ketenzorg
Naast de individuele overeenkomst sluiten de 
meeste huisartsen ook een overeenkomst voor 
ketenzorg via een zorggroep. Huisartsen vervul-

len binnen de ketenzorg een cruciale rol bij het 
leveren van samenhangende, multidisciplinaire 
zorg aan patiënten met een chronische ziekte. 
We maken afspraken met u over DM II-zorg, 
COPD- en CVRM-zorg. Deze zorg onderscheidt 
zich van enkelvoudige huisartsenzorg door het 
chronische karakter van de aandoeningen, de 
complexiteit van de behandeling en de betrok-
kenheid van meerdere disciplines. Samen met u 
hebben wij de afgelopen jaren mooie resultaten 
geboekt:
• ongeveer 95 procent van onze verzekerden 

heeft toegang tot chronische ketenzorg voor 
DM II, COPD en CVRM;

• zorggroepen vullen hun regionale functie 
steeds breder in;

• er lopen vele innovatieve trajecten waarmee 
we de chronische zorg verder verbeteren en 
betaalbaar houden.

VGZ is jarenlang koploper geweest in de ont-
wikkeling van ketenzorg en zorggroepen. Wij 
hebben de zorggroepen ook een uitdrukkelijke 
regionale rol toegekend. Per regio verschilt de 
mate waarin deze rol is ingevuld. Dit heeft gere-
sulteerd in een ruime toegang tot ketenzorg 
voor onze verzekerden en een aantal mooie 
samenwerkingstrajecten in de eerstelijn, zoals 
proef tuinen, de implementatie van de praktijk-
ondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH 
ggz) en pilots kwetsbare ouderen. Naast deze 
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positieve resultaten, worden er ook kritische 
kant tekeningen geplaatst bij de ketenzorg. De 
belangrijkste kanttekeningen zijn:
• de substitutie vanuit ziekenhuizen naar de eerste-

lijn komt nog onvoldoende op gang. Voorkomen 
moet worden dat ketenzorg vooral iets extra’s is 
en niet ‘in de plaats van’ tweedelijnszorg;

• sommige huisartsen zetten vraagtekens bij de 
toegevoegde waarde van ketenzorg, omdat 
deze extra administratieve handelingen met 
zich meebrengt en leidt tot stijgende over-
headkosten;

• het blijkt complex om afspraken te maken over 
verdere professionalisering van ketenzorg. Het 
gaat dan om onderwerpen als in- en exclusie, 
uitkomstindicatoren, prestatiebekostiging en 
zelfmanagement.

Nu er in nauwe samenwerking met het veld een 
breed netwerk aan ketenzorg is gerealiseerd, 
is groei niet meer vanzelfsprekend. Wij vinden 
het nu tijd om te kijken waar we samen staan 
in de realisatie van ambities, doelstellingen en 
resul taten. Dit betekent voor 2017 dat wij geen 
nieuwe ketens contracteren en ons focussen op 
het volgende:
• wij consolideren de tweejarige contracten 

(2016-2017) met 19 van de 23 preferente zorg-
groepen en bieden de 4 zorggroepen waarvan 
het contract eind 2016 afloopt, een nieuwe 
overeenkomst voor 2017 aan;

• nieuwe afspraken die voortkomen uit Het 
Roer Gaat Om-traject (HRGO) verwerken we  
in een tussentijdse aanvulling op de overeen-
komst; 

• wij gaan met elkaar in gesprek om de 
contract afspraken te monitoren en verder te 
optimaliseren;

• wij zetten zorggroepen in als hefboom voor 
het realiseren van besparingen in de twee-
delijn (substitutie), mede op basis van good 
practices;

• wij voeren een strategische heroriëntatie uit 
op ketenzorg, die we verwerken in het inkoop-
plan ketenzorg 2018. 

In de overeenkomst 2016-2017 hebben we opge-
nomen dat de afspraak voor de keten VVR voor 
één jaar (2016) geldt. Ook hier kiezen we voor 
consolideren. Dat betekent dat wij de afspraken 
die voor VVR voor 2016 gelden, voortzetten in 
2017.
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Samen werken  
aan zinnige zorg

2. Toelichting 
op onze criteria
We kopen zorg in op basis van  
minimumnormen en nieuwe inzich-
ten uit good practices. Daarnaast 
leest u in dit hoofdstuk hoe we  
omgaan met nieuwe toetreders,  
diversiteit van zorgaanbieders,  
misbruik en oneigenlijk gebruik. 
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Zorgprogramma’s  
multidisciplinaire zorg

Zorggroepen kunnen de volgende zorgprogram-
ma’s voor multidisciplinaire zorg leveren: 
• DM II (Diabetes Mellitus type 2); 
• COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disea-

ses); 
• CVRM (cardiovasculair risicomanagement); 

gesplitst in HVZ (patiënten met hart- en vaat-
ziekten) en VVR (patiënten met verhoogd 
risico op hart- en vaatziekten).

Met enkele zorggroepen hebben wij afspra-
ken gemaakt over astma, de brede rol van de 
zorggroepen en kwetsbare ouderen. De pilots 
kwetsbare ouderen worden in 2017 nog verder 
doorontwikkeld op basis van de evaluatie over 
de afgelopen jaren. Uitbreiding naar andere 
zorggroepen voor de DBC vindt daarom nog 
niet plaats. Maar natuurlijk blijven de module 
kwetsbare ouderen voor huisartsen en de brede 
rol voor de zorggroepen hiervoor wel bestaan. 
Daardoor blijven wij ons samen met u inzetten 
voor goede en doelmatige zorg voor kwetsbare 
ouderen. Ook voor de DBC Astma geldt dat 
wij eerst deze DBC evalueren. Deze DBC wordt 
voor 2017 daarom vooralsnog niet ingekocht bij 
andere zorggroepen.

Wij sluiten graag overeenkomsten met aanbie-
ders die goede en zinnige zorg leveren. Hier-
onder leest u onze standpunten over samenwer-
king binnen de eerstelijn en met de tweedelijn, 
de landelijke benchmarkrapportages en doel-
matig voorschrijven. 

Samenwerking binnen de eerstelijn  
en met de tweedelijn
De zorggroepen bevorderen de samenwerking 
met andere zorgaanbieders en onderaannemers, 
zowel tussen en binnen de eerste- en tweedelijn. 
Overleg en samenwerking hebben tot doel: het 
waarborgen en optimaliseren van de kwaliteit  
en doelmatigheid en het verbeteren van het 
functioneren van de huisartsgeneeskundige zorg 
binnen de totale zorg. 

Benchmark
De zorggroepen nemen deel aan de landelijke 
benchmarkrapportages van InEen voor DMII, 
COPD, astma en CVRM. Deze bespreken we 
samen. Via resultaatsbeloning maken we ver-
schil tussen zorggroepen die de beoogde resul-
taten halen en zorggroepen die dit niet halen.

Doelmatig voorschrijven
Wij sporen voorschrijvers aan om te kiezen voor 
geneesmiddelen die van patent zijn, als dit geen 
negatief effect oplevert voor de verzekerde.  

De focusgeneesmiddelen voor 2017 worden uit-
gebreid met diabetesmedicatie, longmedicatie 
en antidepressiva. In mei 2016 wordt definitief 
bekend gemaakt welke van deze geneesmidde-
len dit betreft. Wij maken met iedere zorggroep, 
net als in 2016, afspraken over het besparen van 
kosten voor geneesmiddelen, zodat we ook op 
dit vlak samen maximaal werken aan inzet van 
zinnige en passende zorg en verspilling tegen-
gaan. De besparingsdoelstelling monitoren we 
gedurende het jaar en bespreken we met u. 
De besparingsdoelstelling voor 2017 wordt bij 
aanvang van het contracteerproces (1 juli 2016) 
gedeeld met u.

Good practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar te 
houden, zetten wij in op zinnige zorg via good 
practices. Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin 
de patiënt centraal staat en waarbij verspilling 
en overdaad worden vermeden. We komen 
graag in contact met zorgaanbieders die voor-
oplopen en waardevolle stappen zetten om zorg 
zinniger te maken. Soms is dat zorgvernieuwing, 
soms is dat een bestaande werkwijze op de ene 
plek die bij implementatie op een andere plek 
tot serieuze verbetering leidt. Criteria voor een 
good practice zijn de volgende:
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• vernieuwende methode, techniek, handels-
wijze, procedure, samenwerking of technolo-
gische ontwikkeling;

• zinnige zorg; betaalbare zorg waarin de pati-
ent centraal staat en verspilling en overdaad 
worden vermeden; 

• vastgesteld in de praktijk;
• op andere plekken toepasbaar; 
• de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 

vervullen richting zorgaanbieders.
 
Hieronder noemen we een aantal good practices 
die we graag in meer regio’s zouden willen uit-
rollen.  
 
COPD- en CVRM-zorg vaker terugverwijzen 
naar de eerstelijn 
Een good practice die we in 2017 breed willen 
implementeren, is het verder stimuleren van 
terugverwijzing van COPD- en CVRM-patiënten 
van de tweedelijn naar de eerstelijn. Er is veel 
praktijkvariatie tussen ziekenhuizen rondom 
COPD- en CVRM-zorg (indicator: aantal patiën-
ten in de tweedelijn onder behandeling voor 
COPD en CVRM ten opzichte van het adheren-
tiegebied van een zorgaanbieder). Op basis van 
het voorbeeld van een goed werkend ziekenhuis 
maken we afspraken met andere ziekenhuizen, 
zodat zij COPD- en CVRM-patiënten terug-

verwijzen naar de eerstelijn. Om deze samen-
werking en terugverwijzing vorm te geven,  
sturen wij op Regionaal Transmurale Afspraken 
(RTA’s) per regio per zorgpad. Daarnaast voeren 
wij kwaliteitsgesprekken met de zorggroepen.  
In deze gesprekken sturen wij op daadwerkelijke 
substitutie, de RTA’s en de inhoud daarvan, de 
scores op de prestatie-indicatoren (zoals vast-
gesteld binnen HRGO) en in- en exclusiecriteria.
 
Stimuleren van zelfmanagement 
via Zelfzorg Ondersteund (ZO!)
Wij sporen zorggroepen actief aan om beleid te 
voeren op het stimuleren van zelfmanagement 
volgens de ZO!-systematiek (zie www. 
zelfzorgondersteund.nl). Zorggroepen kunnen 
op basis van de zogenaamde ‘scan & plan’  
een volgende stap zetten bij de implementatie 
van zelfzorg. Indien sprake is van financiering  
op dit vlak, financieren wij conform de ZO!  
afspraken.

Wij zijn actief op zoek naar dit soort initiatieven 
die de zorg verbeteren en de doelmatigheid 
verder vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders 
dan ook uit om deze initiatieven aan te reiken via 
ons Zinnige Zorg Loket: goodpractices@vgz.nl. 
U kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw 
contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.

Nieuwe toetreders

VGZ heeft een zorgplicht tegenover haar ver-
zekerden en wil daarom voldoende doelmatige 
en verantwoorde zorg met keuzemogelijkheden 
voor haar verzekerden inkopen. Wij garanderen 
onze verzekerden een voldoende gecontrac-
teerd zorgaanbod. VGZ is van mening dat het 
huidige aantal gecontracteerde zorggroepen 
voldoende is om aan de zorgvraag van de 
VGZ-verzekerden te kunnen voldoen. Daarom zal 
VGZ zich primair richten op zorgaanbieders met 
wie al een contractuele relatie bestaat. 

Diversiteitsbeleid 
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Diversiteitsbeleid 

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met 
godsdienst, gezindheid en levensovertuiging 
van de verzekerde door geen zorgaanbieders 
uit te sluiten met een bepaalde godsdienst of 
overtuiging. Wij discrimineren op deze punten 
niet tussen zorgaanbieders bij de inkoop van 
zorg. Te verwachten is dat onder zorgaanbieders 
soortgelijke levensovertuigingen en gezindten 
voorkomen als onder verzekerden. Dat betekent 
dat we zorgaanbieders van alle overtuigingen 
en gezindheid hebben gecontracteerd. Ver-
zekerden kunnen, voor zover de verzekerings-
voorwaarden daar geen beperkingen aan stellen, 
vrij uit deze zorgaanbieders kiezen. Voor elke 
verzekerde is er dan in principe een passende 
zorgaanbieder beschikbaar.  
 

Misbruik & Oneigenlijk gebruik  
en Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een belangrijke rol in de toezicht 
op Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Gepast 
gebruik (MOG). Wij willen dat onze verzekerden 
een juiste prijs betalen voor de genoten zorg. 
Daarom monitoren we de komende jaren extra 
op rechtmatige declaraties en doelmatigheid 
van verleende zorg.

Onder gepaste zorg verstaat VGZ die zorg die 
voor de gebruiker, op het moment van gebruik, 
noodzakelijk, effectief en doelmatig is. Voor  
misbruik hanteren we volgende definitie: 
onrechtmatig handelen, dat ten laste komt van 
voor de zorg bestemde middelen. Er is sprake 
van misbruik als feiten of omstandigheden 
opzettelijk door de zorgaanbieder worden  
verzwegen, opzettelijk een verkeerde of onvol-
ledige voorstelling van zaken gegeven wordt, 
valse opgave verstrekt wordt over de zorg of 
de in rekening te brengen tarieven, dan wel 
het op enigerlei wijze daaraan meewerken. We 
spreken van fraude wanneer er sprake is van 
opzet, als de geleverde zorg niet aan de wette-
lijke kwaliteits eisen voldoet om een financieel 
voordeel te verkrijgen en als de zorgaanbie-
der misleidende informatie verstrekt. Onder 
misleidende informatie verstaan we: onjuiste, 
onvolledige en/of niet-tijdige informatie die 
ertoe leidt dat een gemiddelde verzekerde een 
beslissing zou kunnen nemen die hij anders niet 
zou hebben genomen, betreffende de keuze van 
een zorgaanbieder of tijdens de behandeling. 
De verzekerde kan door dit besluit, financieel 
of anderszins, schade lijden. Van oneigenlijk 
gebruik is sprake als er geldende regels worden 
gevolgd maar het effect volgens VGZ ongewenst 
is. Als we oneigenlijk gebruik signaleren en  
we geen maatregelen kunnen nemen om het 

oneigenlijk gebruik tegen te gaan, melden we 
dit bij de NZa en/of het ministerie van VWS. 

VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het 
volgende principe: high trust, zero tolerance. 
Wij vertrouwen er in beginsel op dat uw organi-
satie misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomt 
en gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit 
vertrouwen beschaamt (dit blijkt bijvoorbeeld uit 
spiegelinformatie) en als het gedrag niet wordt 
aangepast dan sturen we bij via zorginkoop, 
materiële controles en fraudeonderzoek. Deze 
sturingsmogelijkheden zetten we proportioneel 
in. We bespreken MOG eveneens tijdens de 
zorg inkoopgesprekken. 

Wel of geen contract 

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoop-
gesprekken en de inkoopprocedures sluiten wij 
al dan niet een contract met u. Wij informeren 
onze verzekerden over het gecontracteerde aan-
bod door middel van publicatie op onze web-
site. Naast de criteria voor het aangaan van een 
overeenkomst, hebben wij ook criteria voor het 
opzeggen van de zorgovereenkomst. Deze crite-
ria vindt u in de zorgovereenkomst.
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3. Proces  
zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken  
we samen met u op om het beste  
resultaat te halen. In dit hoofdstuk 
vindt u het proces en de planning 
van het inkoopseizoen 2017. Voor 
2017 hebben wij al overeenkomsten 
gesloten met 19 van de 23 zorg-
groepen. 
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Procesverloop

Het inkoopproces van multidisciplinaire zorg kent de volgende stappen:

Periode Activiteit

februari t/m mei 2016 Ophalen input van zorggroepen via denktank ketenzorg.

1 april 2016 Publicatie inkoopbeleid op hoofdlijnen.

mei 2016 Publicatie gedetailleerd inkoopbeleid. 

mei 2016 Inkoopbijeenkomst voor de vier zorggroepen waarvan het contract afloopt in 2016.

juni 2016 Landelijke klankbordbijeenkomst met alle preferente zorggroepen.

1 juni 2016 Conceptovereenkomst Multidisciplinaire zorg 2017 beschikbaar.

15 juli 2016 Aanlevering offerte door zorggroep.

juli - september 2016 Onderhandelingen met zorggroep.

1 oktober 2016* Contract 2017 zorggroepen definitief.

19 november 2016 Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op onze website na ontvangst getekende 
overeenkomst.

*  Mogelijk dat deze datum nog aangepast wordt naar aanleiding van het landelijk overleg.  
Zorgaanbieders worden hier dan over geïnformeerd.

Bereikbaarheid 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met 
de verantwoordelijk zorginkoper. U kunt ook een 
e-mail sturen naar een van onderstaande e-mail-
adressen: 
regio noord, integralezorgnoord@vgz.nl; 
regio zuidwest, integralezorgzuidwest@vgz.nl; 
regio zuidoost, integralezorgzuidoost@vgz.nl.

We beantwoorden uw vragen binnen vijf werk-
dagen. 

Per telefoon
Voor al uw vragen over huisartsenzorg kunt u 
contact opnemen met het zorgaanbiedersloket 
voor huisartsen via 040-2975888. Dit loket is 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 
17.00 uur. Buiten openingstijden kunt u contact 
opnemen via ons digitale contactformulier.  

12 Inkoopbeleid Multidisciplinaire zorg 2017 | Proces zorginkoop

mailto:integralezorgnoord@vgz.nl
mailto:integralezorgzuidwest@vgz.nl
mailto:integralezorgzuidoost@vgz.nl
https://www.cooperatievgz.nl/contact-informatie


Voorbehoud voor wets-  
en beleidswijzigingen

VGZ behoudt zich het recht voor om haar  
zorginkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet 
aangekondigde overeenkomsten en andere 
uitingen in verband daarmee tussentijds aan  
te passen indien wijzigingen in wet- en/of  
regelgeving (waaronder, maar niet uitsluitend, 
wijzigingen in wet- en/ of regelgeving) hiertoe 
naar het oordeel van VGZ aanleiding geven. 

Beleidswijziging, en dan? 

Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens 
het contracteerproces, dan informeren wij u 
hierover via onze website, https://www.coope 
ratievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/keten 
zorg/over-ketenzorg.

Algemene Voorwaarden  
Zorginkoop

Het inkoopcontract vindt u op onze website. 
Onderdeel van dit contract zijn de Algemene 
Inkoopvoorwaarden, die VGZ in alle contracten 
met alle zorgaanbieders heeft opgenomen. 
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4. Betrokkenheid van 
onze verzekerden en 
zorgaanbieders 

In onze inkoopcriteria hebben we niet alleen 
oog voor kwaliteit en betaalbaarheid, maar ook 
voor klantbeleving. Wij vinden het belangrijk 
om de ideeën, standpunten en ervaring van 
zorgaanbieders en onze verzekerden mee te 
nemen in ons zorginkoopbeleid. 

Op zoek naar ideeën  
van verzekerden,  
zorgaanbieders en  
patiënten organisaties
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Informatiebronnen

Wat vinden onze verzekerden van de zorg die  
zij krijgen, wat zijn hun wensen, behoeften, waar 
lopen zij tegen aan, wat kan er beter? Welke  
normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken 
zorgaanbieders aan tegen de zorg die ze leve-
ren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze 
verzekerden. Wij krijgen kennis van en inzicht in 
klantbeleving uit bestaande informatiebronnen 
en door aanvullend onderzoek. Zo maken we 
gebruik van markt- en evaluatieonderzoek,  
patiëntwaarderingen op de Zorgkaart Nederland 
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we  
krijgen via onze afdelingen Klachtenmanage-
ment en Zorgadvies & Bemiddeling. 

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbie-
ders en verzekerden naar hun ideeën voor de 
zorg. We zijn actief op zoek naar good practices 
op het terrein van zinnige zorg. Dat is betaalbare 
zorg waarin de patiënt centraal staat en verspil-
ling en overdaad worden vermeden. Zorgaan-
bieders, patiëntenorganisaties en verzekerden 
hebben zelf vaak goede ideeën over wat er 
anders of beter kan. Die ideeën halen we op via 
cocreatiesessies, in onze inkoopgesprekken en 
een apart VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het aan-
dragen van good practices, ofwel zinnige zorg:  
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
het-zinnige-zorg-loket.

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd advies geeft op gebie-
den die voor verzekerden van belang zijn zoals 
zorg, gezondheid, klantwaardering en andere 
maatschappelijke onderwerpen. De ledenraad 
bestaat uit afgevaardigden van de leden van 
Coöperatie VGZ en moet goedkering geven aan 
voorstellen over bijvoorbeeld fusies, statuten-
wijzigingen, de vaststelling van de jaarrekening 
en de benoeming van leden van de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen.  
Personen die een verzekeringsovereenkomst 
sluiten met één van de zorgverzekeraars van 
Coöperatie VGZ zijn daarmee automatisch lid 
van de coöperatie. 
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