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Zinnige zorg:  
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen

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. 
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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  
hogere normen. We houden wel oog voor de  
kwaliteit die alle instellingen en zorgaanbieders 
leveren. We kijken in het bijzonder naar de  
voorlopers, die in zogenoemde good practices 
de kosten van behandelingen reduceren en 
tegelijkertijd de kwaliteit van zorg behouden of 
verbeteren. Daar leren we graag van. Dat doen 
we door daarover met u in gesprek te gaan. 
Daarnaast kunt u met uw ideeën terecht bij een 
speciaal VGZ-loket voor zinnige zorg. 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 participeren 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,  
bijvoorbeeld 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 bin-
nen 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. 

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 medisch  
specialistische zorg 

Het streven naar zinnige zorg is leidend bij de 
inkoop van medisch specialistische zorg 2017. 
Dat betekent dat we de patiënt in staat willen 
stellen meer invloed te verwerven op de vraag  
of, hoe en bij welke zorgaanbieder hij of zij 
behandeld wil worden. Het betekent ook dat we 
samen met zorgaanbieders op zoek gaan naar 
methoden en werkwijzen die de kwaliteit van 
de zorg verbeteren en bijdragen aan kosten-
beheersing als basis voor langdurige samen-
werking. Als betere zorg hand in hand gaat met 
beheersing van de kosten, brengt dat meer-
waarde voor patiënten met zich mee. Kosten-
besparingen zullen leiden tot lagere premies. Op 
deze manier kunnen we samen werken aan duur-
zame kostenbeheersing, voorkomen we ombui-
gingen via hogere eigen betalingen of pakket-
ingrepen. Via goede en zinnige zorg  
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kunnen we samen de solidariteit binnen ons stel-
sel waarborgen.

We zijn in het inkoopproces namens onze verze-
kerden alert op prijs- en volumeverschillen voor 
diagnoses, behandelingen en uitkomsten van 
controles. We streven ernaar bij zorgaanbieders 
volumes in te kopen die aansluiten bij de ontwik-
keling van de vraag. Wij gaan voor 2017 uit van 
een krimp van de medisch specialistische zorg 
als totaal. Tegen deze achtergrond zetten wij in 
op de inkoop van een totaalbedrag aan medisch 
specialistische zorg dat maximaal gelijk is aan 
dat van vorig jaar. Dit vraagt van ons en van u de 
bereidheid om meer variatie aan te brengen in 
de inkoopafspraken in een meerjarig perspec-
tief met een Zorgkostenplafond. Bij dit laatste 
geldt een doorleverplicht en een vorm van ver-
kaveling. De kern van ons beleid is gegroepeerd 
rondom de thema’s prijs, volume, kwaliteit en 
good practices.

Prijs
Wij differentiëren ons prijsbeleid naar zorg- 
product, zorgproductgroep en totaalgroep aan-
doeningen. Bij de beoordeling van de prijzen 
hanteren we voor het gereguleerde segment de 
tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
als maximum. Wij gebruiken deze maximum-ta-
rieven bij zorgaanbieders met het zwaarste én 

het beste zorgaanbod. Voor het vrije segment 
hanteren we marktconforme kadertarieven en 
normatief opgebouwde maximumprijzen.  
Wij dringen de variatie in prijzen per product 
verder terug, zodat er voor zorgaanbieders een 
gelijk speelveld ontstaat.

VGZ wil dat verzekerden vooraf meer inzage  
krijgen in de kosten van een behandeling.  
We besteden daar aandacht aan door prijs-
verschillen tussen zorgaanbieders in kaart te 
brengen en te analyseren; dat doen we bij-
voorbeeld bij consultproducten die onder het 
eigen risico vallen. We willen deze resultaten 
inzichtelijk maken voor verzekerden en nemen 
de resultaten nadrukkelijk mee in onze inkoop-
gesprekken van 2017.

Volume
We toetsen in de offertefase de aangeboden 
volumes aan de ontwikkeling van de vraag.  
Het is dan ook voor alle partijen van belang om 
de realisatie in 2016 te monitoren en de uitkomst 
hiervan te betrekken bij de inkoopafspraken.  
Wij bespreken per kwartaal met u de productie 
en de onderhanden werk positie. Bovendien 
schenken we aandacht aan de praktijkvariatie 
van enkele behandelingen. 

Kwaliteit
Coöperatie VGZ bepaalt niet de medische  
kwaliteit van zorg. Rondom onze speerpun-
ten, onze good practices en de top 30 van ZN 
gebruiken we wel kwaliteitsindicatoren en  
normen om doelmatigheid te meten en vast  
te stellen. Bij het vaststellen van uitkomst- 
indicatoren trekken we op met andere zorg- 
verzekeraars. Na tripartiete afstemming met de 
aanbieders en patiëntenverenigingen volgt  
vaststelling door het Zorginstituut Nederland 
(ZiNL). In bijlage 1 hebben wij de indicatoren 
opgenomen die we graag met u willen bespre-
ken of waar we harde inkoopcriteria stellen.
Verder houden wij ons aan de voorwaarden 
(waaronder voorwaardelijke toelating) die ZiNL 
stelt bij de behandeling van een aantal aan-
doeningen. We verwachten dat het ministerie 
van VWS in de loop van 2016 nog een aantal 
behandelingen voorwaardelijk toestaat.  
De meest actuele lijst van voorwaardelijke toe-
latingen vindt u op: https://www.zorginstituut 
nederland.nl/pakket/werkwijze+pakketbeheer/
voorwaardelijke+toelating. Als zorgverzeke-
raar willen wij benadrukken dat in het kader van 
onder meer gepast gebruik  wij de zorg van de 
voorwaardelijke toelatingen, zoals intra-arteriële 
trombectomie, alleen inkopen bij die voorwaar-
delijk toegelaten zorginstellingen.
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Good practices
Om de medisch specialistische zorg betaalbaar 
te houden spant VGZ zich in om met u good 
practices te vinden. Het gaat daarbij om nieuwe 
of andere werkwijzen en methoden, waarbij  
kwaliteitsverbetering hand in hand gaat met  
kostenbeheersing. We bespreken graag met u  
of  uw instelling zich onderscheidt op zorg  
die beter is voor de patiënt, doelmatiger en 
daarmee leidend tot lagere zorgkosten. Daar 
waar we gezamenlijk good practices in uw 
instelling vinden bespreken we graag proces- 
indicatoren om samen vast te stellen wat het 
unieke van uw aanpak is. Doel hiervan is van uw 
good practices te leren, zodat we deze  ook in 
andere instellingen kunnen inzetten. Wij nodigen 
u dan ook uit om dergelijke initiatieven met ons 
te delen en zullen er in onze inkoopgesprekken 
graag expliciet naar vragen. 

De afgelopen jaren zijn met verschillende  
zorgaanbieders al good practices ontwikkeld. 
Wij benutten het jaar 2017 om deze good  
practices onder uw aandacht te brengen en de 
mogelijkheden te bespreken om deze in uw  
ziekenhuis te implementeren.
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Zinnige zorg bij  
hart- en vaatziekten,  
chronische aandoeningen, 
veelvoorkomende  
behandelingen, farmacie 
en diagnostiek

2 Toelichting 
op onze criteria
Bij de inkoop van medisch  
specialistische zorg 2017 focussen 
we op de speerpunten hart- en vaat-
ziekten, chronische aandoeningen, 
veelvoorkomende behandelingen, 
farmacie en diagnostiek.   
Daarnaast leest u hier hoe we  
omgaan met de financiering van  
onderhanden werk, nieuwe  
toetreders, diversiteit van zorg- 
aanbieders, misbruik en oneigenlijk 
gebruik en selectieve inkoop. 
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Speerpunten ziekenhuizen,  
ZBC’s en UMC’s

We vertalen onze visie naar de volgende  
speerpunten voor ziekenhuizen, zelfstandige 
behandelcentra (ZBC) en universitair medische 
centra (UMC):
• hart- en vaatziekten;
• chronische aandoeningen; 
• veelvoorkomende behandelingen;
• farmacie;
• diagnostiek.

Hart- en vaatziekten
VGZ wil de betaalbaarheid van de verschillende 
behandelingen van hart- en vaatziekten  
verbeteren. Daarbij vergelijken wij uw  
geoffreerde tarief met onze maximumprijzen.  
Bij PCI en ICD kijken we goed naar de praktijk-va-
riatie tussen zorgaanbieders. Daarnaast maken 
we met enkele aanbieders afspraken over de 
good practice CGA (consult geriater) bij een 
voorgenomen percutane aortaklep vervanging/
implantatie (TAVI). 

Chronische aandoeningen
De volgende chronische aandoeningen zijn een 
speerpunt tijdens onze zorginkoop 2017:  
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) 
en cardiovasculaire recovery (CVR) en nier- 
insufficiëntie. 

• COPD en CVR
 Er is veel praktijkvariatie tussen zorgaan- 

bieders in de behandeling van chronische 
aandoeningen COPD en CVR in de eerste- en 
de tweedelijn. We streven ernaar dat deze 
behandelingen zo veel mogelijk plaatsvinden 
in de eerstelijn. We maken afspraken met u 
als uw praktijkvariatie afwijkt en we vragen 
van u patiënten actief terug te verwijzen naar 
de eerstelijn.  

• Nierinsufficiëntie
 Nierfunctievervangende behandelingen 

behoren tot de duurste behandelingen die  
in Nederland worden vergoed uit de basis-
verzekering. VGZ wil de betaalbaarheid van 
de nierinsufficiëntie verbeteren. Daarbij  
vergelijken wij uw geoffreerde tarieven met 
onze maximumprijzen. Onze maximum- 
prijzen hebben wij in het veld getoetst.  
Nierdialysecentra vallen ook onder dit 

Figuur 1  Speerpunten 2017. *In 2016 was dit ook al een speerpunt.

Chronische  
aandoeningen

Hart- en vaatziekten Veelvoorkomende behandelingen

CVR PCI (dotteren)* Knievervanging bij artrose knie*

COPD ICD (defibrillator) Heupvervanging bij artrose heup*

Nierinsufficiëntie Pacemaker Cataractoperatie*

Ischemie met en zonder schade Infectierevisie knie/heup*

Thoracale klachten eci Revisie knie/heup*

TAVI Galblaasverwijdering*

Liesbreukoperatie*

Behandelingen voor ZAT  (amandelen)*

Behandelingen voor CTS  (carpaal tunnel syndroom)*

Bevallingen in het ziekenhuis na 32 weken*

Behandelingen voor lage rughernia en lage rug stenose*

Meniscusoperatie

Varicesoperatie
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beleid. Verder stimuleren we thuisdialyse en 
willen we de transplantatiegraad verhogen  
in het licht van goede kwaliteit voor onze 
verzekerde en betaalbaarheid.

Veelvoorkomende behandelingen
We hebben een aantal veelvoorkomende  
behandelingen als speerpunt aangemerkt.  
U vindt ze  figuur 1. Wij constateren dat er voor 
dezelfde behandeling grote prijsverschillen zijn 
tussen zorgaanbieders, zoals u ziet in figuur 2. 
Om ervoor te zorgen dat de zorg betaalbaar 
blijft, hanteren we maximumprijzen. Tijdens  
de inkoopgesprekken gaan we ook in op de  
verschillen in praktijkvariatie.

Good practices optometrie
In deze good practice worden patiënten 
eerst gezien door de optometrist (in plaats 
van de oogarts). Als de optometrist geen 
aanleiding ziet voor een vervolgconsult 
door de oogarts, stuurt hij de patiënt ‘pluis 
naar huis’. Als er wel aanvullend onderzoek 
nodig is, maar geen spoed, dan maakt hij 
een vervolgafspraak.  
Deze good practice is in Bernhoven getest 
en willen we ook bij andere ziekenhuizen 
onder de aandacht brengen.

Figuur 2 Voorbeelden van prijsverschillen tussen veelvoorkomende aandoeningen.
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Good practice buisjes
Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is één 
van de meest voorkomende chirurgische 
ingrepen in Nederland. Het middenoor is 
onder normale omstandigheden gevuld 
met lucht, die dezelfde druk en samenstel-
ling heeft als de buitenlucht. De druk wordt 
gehandhaafd via de buis van Eustachius. 
Vaak blijkt dat de buis van Eustachius op 
jonge leeftijd niet goed werkt. Bij kinderen 
tussen de twee en zes jaar komt deze  
aandoening veelvuldig voor; de afwijking 
is bijna altijd dubbelzijdig. Opereren (plaat-
sen van buisjes) leidt echter niet altijd  
tot het gewenste resultaat en soms is 
afwachten zelfs beter dan opereren.  
Het Flevoziekenhuis hanteert een conser-
vatiever beleid rondom het plaatsen van 
buisjes. De KNO-artsen bespreken samen 
met de patiënten via het shared-decisi-
on-making-model de voor- en nadelen van 
de behandeling. Door dit extra consult zien 
we in de praktijk dat patiënten steeds vaker 
niet kiezen voor het plaatsen van buisjes. 
We maken met enkele zorgaanbieders 
afspraken over de implementatie van deze 
good practice.

Farmacie
Een forse toename van nieuwe dure genees- 
middelen (in het bijzonder oncolytica), uitbrei-
dingen van indicaties en de snel opeenvolgende  
(systeem)wijzigingen gaan gepaard met steeds 
hogere zorgkosten. Dit zet de betaalbaarheid 
van het stelsel onder druk en heeft een  
negatieve invloed op de afspraken die we  
binnen het macrokader maken. Om de groei van 
de zorgkosten te beperken en de dure genees-
middelen toegankelijk te houden, willen we:
• intensiever met u samenwerken op het 

gebied van intramurale farmacie; 
• de prijzen van single- en multi-source  

middelen tot een optimaal prijsniveau  
verlagen;

• het gebruik van goedkopere varianten van 
dure geneesmiddelen bevorderen;

• samen met u medisch specialisten en huis-
artsen stimuleren om kwaliteit- en kosten-be-
wust geneesmiddelen voor te schrijven;

• gepast gebruik inclusief dosisoptimalisatie 
bevorderen. 

Wij nodigen u van harte uit om good practices 
aan te dragen rondom farmacie en willen met u 
onderzoeken hoe we good practices breder  
kunnen toepassen, waarbij we rekening houden 
met lokale populatiekenmerken. 

In de zorgcontractering 2016 heeft VGZ een 
aantal belangrijke stappen gezet in de kosten-
beheersing van de intramurale farmacie. Zo  
werken wij bij de inkoop van infliximab samen 
met elf ziekenhuizen. Naar aanleiding van deze 
ervaring onderzoeken we onder welke voorwaar-
den gezamenlijke inkoop van andere middelen 
ook tot meer prijsdruk kan leiden. Daarnaast 
hebben we in 2016 met zorgaanbieders inhoude-
lijke afspraken gemaakt over nacalculatie welke 
betrekking hebben op de gezamenlijke inzet 
op gepast gebruik en meer transparantie om te 
komen tot optimale prijsniveaus voor onze ver-
zekerden. In grote lijnen trekken we de plannen 
van 2016 door naar 2017, waarbij we specifiek 
de desbetreffende voorwaarden monitoren. Wij 
streven naar een evenwichtige risicoverdeling 
tussen zorgaanbieders en VGZ, waarbij we per 
medicijncluster andere voorwaarden afspreken. 
Om de impact van nieuwe marktintroducties en 
uitbreidingen van indicaties beter in te schatten, 
willen wij graag samen met u vooraf informa-
tie uitwisselen. Dit betekent concreet dat we 
de komende periode de samenwerking met u 
opzoeken om prijzen te beïnvloeden, gepast 
gebruik te bevorderen en gezamenlijk op zoek  
te gaan naar de mate waarin en in welke om stan-
digheden medicijnen daadwerkelijk meerwaarde 
hebben voor patiënten, ook al gegeven het  
feit dat bijna alle medicatie ook bijwerkingen 
hebben.
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Diagnostiek
Onze speerpunten bij de zorginkoop van  
diagnostiek voor 2017 zijn: voortzetting van het 
beleid in de eerstelijnsdiagnostiek, uitbreiding 
van ons beleid naar de tweedelijnsdiagnostiek 
en meer regie bij de patiënt bij trombosezorg.

• Voortzetten beleid eerstelijnsdiagnostiek
 Sinds 2015 maken we onderscheid tussen 

laboratoria. We beoordelen in hoeverre ze 
kwalitatief goede diagnostiek aanbieden 
tegen een concurrerende prijs. Wij denken 
dat door minder, maar grotere organisaties 
schaalvoordelen worden behaald. Via huis-
artsenbekostiging stimuleren wij huisartsen 
om diagnostiek aan te vragen bij laboratoria 
die een goede mix bieden van kwaliteit en 
kosten. Dit heeft geleid tot een significante 
prijsverlaging in laboratoriumdiagnostiek. 
Voor 2017 zetten we dit beleid voort, inclu-
sief de kwaliteitscriteria zoals opgenomen in 
het handboek.

• Uitbreiding beleid naar tweedelijns- 
diagnostiek

 Wij denken dat door minder, maar grotere 
organisaties er ook schaalvoordelen in de 
tweedelijnsdiagnostiek worden behaald. 
Zorgaanbieders kunnen bijvoorbeeld samen-
werken of tweedelijnsdiagnostiek uitbesteden. 
We kijken in 2017 met een beperkt aantal  

ziekenhuizen naar de verbetermogelijkheden 
en maken afspraken over een gezamenlijke 
afbouw van kosten. Als u hieraan mee wilt 
werken, neem dan contact op met uw  
zorginkoper.

• Meer regie bij de patiënt bij trombosezorg
 Elk jaar stijgt de vraag naar trombosezorg. 

Dit stelt ons voor de uitdaging trombose-
zorg te blijven faciliteren die voldoet aan de 
behoefte van onze verzekerden én betaal-
baar is. Wij kunnen de volumetoename  
vanuit eigenlijke vraag niet beïnvloeden; 
onnodig gebruik en onnodig hoge prijzen 
wél. Daarom blijven we in 2017 het gebruik 
van zelfmeters stimuleren: zorgaanbieders 
die deze tegen een concurrerend tarief  
aanbieden mogen groeien in volume.  
Zelfmeters geven de verzekerde meer regie. 
Op reguliere metingen maken we geen 
afspraken over groei. We willen dat er minder 
onnodige huisbezoeken plaatsvinden, zodat 
we die gevallen waar dit noodzakelijk is  
kunnen blijven ondersteunen.

Standpunten over sportgenees-
kunde, IC en bevolkingsonderzoek 
darmkanker

• Sportgeneeskunde: wij kopen sportgenees-
kunde in bij ziekenhuizen, niet bij ZBC’s 

• Intensive care: de dialoog over de juiste 
financieringswijze van de Intensive Care (IC) 
is nog niet afgerond. Voor 2017 vragen we u 
in de offerte een reëel voorstel te doen van de 
aantallen IC-producten en de bijbehorende 
zorgzwaarte. Graag zien we dit onderbouwd 
met gegevens vanuit de Nationale Intensive 
Care (NICE)-registratie. 

• Bevolkingsonderzoek darmkanker: ons doel 
is dat onze verzekerden kunnen deelnemen 
aan het bevolkingsonderzoek tegen aan-
vaardbare kosten. Wij streven naar een goede 
regionale spreiding van aanbod, maar sluiten 
niet per definitie met alle zorgaanbieders 
een overeenkomst voor de screening.

Speerpunten overige medisch  
specialistische zorg 

VGZ heeft voor overige medisch specialistische 
zorgsoorten eveneens speerpunten. Het gaat 
om de volgende zorgsoorten: 
• zintuiglijke gehandicaptenzorg;
• epilepsiezorg en slaapgeneeskunde;
• (geriatrische) revalidatiezorg; 
• audiologische zorg; 
• radiotherapie; 
• MSVT;
• ambulancezorg. 
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Ook voor deze speerpunten kopen we de zorg 
slimmer en goedkoper in. Zoals in onze visie 
staat beschreven, spreken we voor deze zorg 
een totaalbedrag af dat maximaal gelijk is aan 
dat van vorig jaar. Hierbij geldt een doorlever-
plicht. 

Zintuiglijke gehandicaptenzorg
De transformatie van de zintuiglijke gehan-
di-captenzorg, die sinds 2015 is ingezet, is een 
meerjarig proces. Transparantie is daarbij  
essentieel. Na de inkoop in representatie 
in 2016, is 2017 het eerste jaar dat VGZ zelf 
inkoopt. Gegeven de demografische ontwik-
kelingen, beogen we het huidige aanbod te  
continueren.

Epilepsiezorg en slaapgeneeskunde
We zetten ons beleid 2016 rondom epilepsiezorg 
en slaapgeneeskunde voort in 2017. Dit betekent 
dat de richtlijn epilepsie van toepassing blijft en 
dat we toetsen of u deze naleeft. In deze richtlij-
nen borgen we dat patiënten de juiste zorg krij-
gen in tweede- of derdelijn. We ondersteunen de 
epilepsie-instellingen bij de verbetering van de 
samenwerking met de ziekenhuizen. Daarnaast 
willen we de prijzen voor epilepsiezorg tussen 
derdelijnscentra en tweedelijnscentra harmoni-
seren op basis van doelmatige profielen. 

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)
In 2017 continueert VGZ in grote lijnen het 
inkoopbeleid voor GRZ uit 2016. We zoomen in 
op:
• de inzet van de Specialist Ouderengenees-

kunde (SO) in de triage van de GRZ;
• de wijziging van de kortingssystematiek: 

geen generieke korting op alle Diagnose 
Behandel Combinaties (DBC’s), maar een 
gedifferentieerde korting ter bevordering van 
de kortdurende DBC’s;

• onderzoek en mogelijk voor 2017 toepas-
sen van organisatorische randvoorwaarden 
die bepalend zijn voor een efficiënte GRZ 
bedrijfsvoering. De K/L-indexen (verhouding 
kortdurende versus langdurende opnames) 
zijn hierbij richtinggevend.

Revalidatiezorg
Het inkoopbeleid 2017 is gericht op harmoni-
satie van tarieven en kwaliteitsborging van de 
revalidatiezorg. We contracteren alleen instel-
lingen die voldoen aan de kwaliteitseisen van  
de koepel van revalidatiecentra, Revalidatie 
Nederland. 

Audiologische zorg
Voor de inkoop van audiologische zorg bij 
Audiologische Centra (AC) in 2017 hanteren we 
de volgende doelstellingen: 
• we willen de kosten beheersen, door geen 

tarieven boven de VGZ-benchmark 2016 te 
honoreren en door geen prijsgroei toe te 
kennen;

• we kopen volume in op basis van een realisti-
sche inschatting van de zorgbehoefte. 

Naast bovenstaande doelstellingen zijn AC 
in 2017 blijvend contractueel verplicht om te 
voldoen aan richtlijnen van de Federatie van 
Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), het 
NOAH-protocol en de Treeknormen. Gezien de 
demografische ontwikkelingen continueren we 
het huidige aanbod in 2017. Wel overwegen we 
om de verplichting van de AC-route voor cate-
gorie 4 en 5 hoortoestellen te laten vervallen. 
Op dit moment loopt de pilot van de PACT naar 
het Hoorzorgprotocol 2.0. De landelijke Stuur-
groep Horen zal deze pilot evalueren. Indien die 
evaluatie positief is, geven wij voor 1 juli 2016 
aan of de verplichting vervalt. Als wij voor 1 juli 
geen uitsluitsel geven, dan blijft de verplichting 
gehandhaafd. 
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Radiotherapie
Het inkoopbeleid 2017 is gericht op de kwali-
teitscriteria van de Nederlandse Vereniging voor 
Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Daarbij 
hoort het niet toelaten van nieuwe satellieten. 
Daarnaast geldt voor protonentherapie dat wij 
garanderen dat verzekerden die in aanmerking 
komen voor protonentherapie, toegang krijgen 
tot deze behandeling. Wij verwijzen verzekerden 
naar een geschikt protonencentrum in het  
buitenland en vergoeden de reis- en verblijf- 
kosten voor patiënt en begeleider.

MSVT
Het beleid rondom Medisch Specialistische  
Verpleging Thuis (MSVT) zetten we in 2017 
onveranderd voort hangende de landelijke 
besluitvorming. 

Ambulancezorg
Ambulancezorg valt in 2017 nog onder de TWAZ 
(Tijdelijke Wet Ambulancezorg) en wordt van 
daaruit strak gereguleerd. Budgettaire kaders 
worden landelijk vastgesteld en voor het  
grootste gedeelte op basis van beschikbaarheid 
en bereikbaarheid toegedeeld door de NZa.  
De discussie over de organisatie van de  
ambulancevoorziening vanaf 2018 is nog in volle 

gang en volgen we aandachtig. Inkoop vindt in 
representatie plaats.  

Financiering onderhanden werk 
(FOHW) 

VGZ biedt in 2017 dezelfde faciliteiten voor  
de financiering van onderhanden werk tegen 
dezelfde voorwaarden als in 2016. Hierbij is  
rekening gehouden met een verlaging van de 
voorschotten in verband de verkorting van  
de loopduur van de DBC’s in 2015. FOHW is 
mogelijk als:
• u een zorginkoopcontract heeft met VGZ; 
• er geen sprake is van openstaande terug-be-

taling of overfinanciering aan VGZ; 
• uw financiële situatie naar ons oordeel  

voldoende gezond is;
• u onderhanden werk aanbiedt aan de  

Onderhandenwerk-grouper, zodat we de 
omvang kunnen bepalen.

We kunnen de FOHW per kwartaal aanpassen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze 
inkoper.

Nieuwe toetreders

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Het is 
voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar 
wat geleverd wordt. Voor alle aanbieders binnen 
een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde voor-
waarden, dus ook voor nieuwe toetreders.  

Aanbieders die hieraan voldoen, bieden in onze 
ogen immers zinnige zorg. Als u een nieuwe  
toetreder bent in de medisch specialistische 
zorg, kunt u op onze website een verzoek  
indienen voor contractering.

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 over-
tuiging. 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.  
Verzekerden 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.
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Misbruik & Oneigenlijk gebruik  
en Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een belangrijke rol in het 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  
onvolledige 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 kwaliteitseisen voldoet om een financieel 
voordeel te verkrijgen en als de zorgaanbieder 
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  
organisatie misbruik en oneigenlijk gebruik voor-
komt 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  
zorginkoopgesprekken. 

Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoop-
gesprekken en de inkoopprocedures sluiten  
wij al dan niet een contract met u. Dit kan  
verschillen per polis. Bij de selectief polissen is 
de prijsstelling mede bepalend voor het contrac-
teren en kan sprake zijn van het contracteren 
van een beperkte hoeveelheid aanbieders.  
Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen via onze website
Indien een verzekerde gebruikmaakt van een 
niet-gecontracteerde leverancier geldt er een 
lagere vergoeding op basis van de lijst maximale 
vergoedingen. Wij informeren onze verzekerden 
over het gecontracteerde aanbod door publica-
tie op de website. Naast de criteria voor het  
aangaan van een overeenkomst, hebben wij  
ook criteria voor het opzeggen van de zorg-
overeenkomst. Deze criteria vindt u in de zorg-
overeenkomst. 

14 Inkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2017 | Toelichting op onze criteria



Alleen ben je sneller, 
samen kom je verder

3 Proces zorg- 
inkoop
Tijdens het inkoopproces trekken  
we samen op om het beste resultaat 
te halen, in lijn met de landelijk  
afgesproken good contracting  
practices. In dit hoofdstuk vindt u 
het proces en de planning van het 
inkoopseizoen 2017.
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Voor-  
bereiden

Selecteren 
aanbod

Onder-
handelen

Formeel  
maken

Fasering en tijdlijnen

Vanaf 2016 zetten we de lijn door van kwalitatief 
hoogwaardige zorg met goede uitkomsten.  
We leggen tevens de nadruk op:
• het zorgpakket dat u in 2017 aan onze  

verzekerden biedt;
• de bijbehorende financiële afspraak;
• de prijs en de volumeofferte voor DBC- 

zorgproducten in het sjabloon 2017. 

Voor de inkoop 2017 volgen wij de gebruikelijke 
fasering:

Voorbereiden
Het inkoopproces start in april 2016 met de 
bekendmaking van de inkoopspecificaties;  
dit document is daar onderdeel van. Het VGZ- 
inkoopteam licht deze specificaties in april aan  
u toe. Tegelijkertijd maakt het team graag  
procesafspraken met u over de tijdige con-
trac-tering voor 2017.

Selecteren aanbod
VGZ koopt in op basis van de speerpunten en 
good practices. Net als vorig jaar worden in mei 
uw scores rondom een groot aantal behande- 
lingen bekend. Wij zijn benieuwd naar de achter-
gronden van deze scores. Daarom willen wij in 
mei en juni graag met de medisch specialisten 
in gesprek over de juiste interpretatie ervan.  
Ook gaan we met u in gesprek over eventuele 
good practices die u kunt aanreiken en waarvan 
u de overtuiging heeft dat deze leiden tot betere 
zorg voor onze patiënten en die bijdragen tot  
kostenbeheersing. Wij zullen good practices 
onder uw aandacht brengen die we van uw  
collega’s aangereikt kregen en die tot bewezen 
betere zorg tegen lagere kosten leidt.  Wij vinden 
het belangrijk om de gesprekken vroegtijdig 
en met de juiste personen te voeren, omdat wij 
onze inkoopbeslissing baseren op de uitkomst 
van die gesprekken.

Onderhandelen
VGZ ontvangt graag een offerte met volumes en 
tarieven. We beoordelen de offertes op product- 
en kavelniveau op basis van:
• onze eigen kaders; 
• de afspraken die wij afgelopen jaren hebben 

gemaakt;
• historische realisatiecijfers en toekomstige 

realistische verwachtingen. 
• Praktijkvariatie en good practices

Uiterlijk 1 oktober 2016 willen wij met u de finan-
ciële afspraken hebben gemaakt. Om snel tot 
goede afspraken te komen, is het van belang dat 
er inzicht bestaat in uw productieontwikkeling. 

Formeel maken van afspraken
De ervaring leert dat de formele afronding van 
de afspraken een behoorlijke inspanning vraagt 
en tijd kost; zowel voor u als voor ons. Om die 
reden stellen we voor om de selectiefase af te 
sluiten met een formeel akkoord. We zouden 
graag op 1 juli 2016 overeenstemming met u  
willen bereiken over de behandelingen die we 
voor 2017 wel en niet inkopen. Zoals hierboven 
vermeld maken we nadere procesafspraken. 
Parallel aan de fasering hanteren we hierbij een 
aantal mijlpalen (zie figuur 3).
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Datum Mijlpaal

Gedurende het jaar Gesprekken over good practices, als input voor de inkoop

30 april 2016 (Proces)afspraken zijn gemaakt over het inkooptraject 2017

1 juli 2016 Overeenstemming over het zorgpakket

1 oktober 2016 Overeenstemming over de financiële aspecten

1 november 2016 Afspraken voor 2017 zijn volledig rond en contractueel vastgelegd

Medio november 2016
VGZ publiceert (voor publicatiedatum) de gecontracteerde aanbieders voor onze  
verzekerden 

Figuur 3  Mijlpalenplanning

Bereikbaarheid

Vragen over het inkoopbeleid kunt u stellen aan 
de bij u bekende zorginkopers. 

Voorbehoud voor wets- en beleidswijzigingen 
Na 1 april 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 in geval gewijzigde omstandigheden 
(waaronder, maar niet uitsluitend, wijzigingen in 
wet- en/ of regelgeving) hiertoe naar het oordeel 
van VGZ aanleiding geven. 

Tijdige informatie over  
wijzigingen in inkoopbeleid

Gedurende het hele jaar houden wij u op de 
hoogte van wijziging in ons inkoopbeleid via 
onze website. Vragen over ons inkoopbeleid en 
voorwaarden kunt u richten aan onze inkoper.
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4 Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet  
alleen oog voor kwaliteit en betaal-
baarheid, maar ook voor klantbeleving.  
Wij vinden het belangrijk om de idee-
en, standpunten en ervaring van zorg-
aanbieders 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  
leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders en 
onze verzekerden. Wij krijgen kennis van en 
inzicht in klantbeleving uit bestaande informatie-
bronnen en door aanvullend onderzoek.  
Zo maken we gebruik van markt- en evaluatie- 
onderzoek, patiëntwaarderingen op de Zorgkaart 
Nederland (www.zorgkaartnederland.nl)  
en data die we krijgen via onze afdelingen  
Klachtenmanagement en Zorgadvies &  
Bemiddeling. Ook deze informatie gebruiken we 
in onze inkoop en we gaan hierover graag met u 
in gesprek.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaan- 
bieders en verzekerden naar hun ideeën voor de 
zorg. We zijn actief op zoek naar good practices 
op het terrein van zinnige zorg. Zorgaanbieders, 
patiëntenorganisaties en verzekerden heb-
ben zelf vaak goede ideeën over wat er anders 
of beter kan. Die ideeën halen we op in onze 
(inkoop)gesprekken en via een apart Zinnige 
Zorg Loket voor het aandragen van good  
practices: 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
het-zinnige-zorg-loket

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd advies geeft op  
gebieden 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 goedkeuring 
geven aan voorstellen over bijvoorbeeld fusies, 
statutenwijzigingen, de vaststelling van de  
jaarrekening en de benoeming van leden  
van de Raad van Bestuur en de Raad van  
Commissarissen. Personen die een verzekerings-
overeenkomst sluiten met één van de zorg- 
verzekeraars van Coöperatie VGZ zijn daarmee 
automatisch lid van de coöperatie.
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Bijlage 1:  Kwaliteitsindicatoren 2017

Onderwerp Indicator hard/zacht landelijke norm VGZ norm

Heupprothese Aantal totale heupprothesen (THP) hard >50 >100
Heupprothese Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (vol-

gens definitie PREZIES).
zacht

Knieprothese Aantal totale knieprothesen (TKP) hard >50 >100
Knieprothese Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (vol-

gens definitie PREZIES)
zacht

Revisie Heup-Knie Aantal heup- en knierevisies als gevolg van infectie heup en knie hard >20 >30
Revisie Heup-Knie Aantal heup- en knierevisies waarbij geen sprake is van infectie of verdenking op infectie hard >30
PCI Voldoet aan NVVC normen hard ja
ICD (Defibrillator) Voldoet aan NVVC normen hard ja
Pacemaker Voldoet aan NVVC normen hard ja
Dialyse Aantal pre-emptieve niertransplantaties dat vanuit verwijzing binnen uw eigen centrum heeft 

plaatsgevonden (voor transplantatie centra) óf het aantal pre-emptieve niertransplantaties dat na 
verwijzing door uw centrum elders heeft plaatsgevonden (voor niet-transplantatie centra).

zacht

CTS Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 
dagen na de operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen 

zacht

Galblaasverwijdering Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na de galblaasverwijdering heropgenomen is geweest 
vanwege een complicatie, zoals bloeding, infectie en galwegletsel gerelateerd aan de galblaasver-
wijdering

zacht

Lage rug hernia en stenose Deelname Dutch Spine Surgery Registry (DSSR) zacht
Lage rug hernia en stenose Percentage re-operaties binnen 30 dagen hernia en stenose zacht
Meniscus Percentage patiënten boven de 55 jaar dat een artroscopie van de knie heeft ondergaan zacht
Meniscus Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na artroscopie een heroperatie aan dezelfde knie heeft 

ondergaan
zacht

Bevallingen in het ziekenhuis  
vanaf 32 weken

Percentage primaire sectio’s bij aterme nulliparae met eenling in hoofdligging zacht
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Onderwerp Indicator hard/zacht landelijke norm VGZ norm

Bevallingen in het ziekenhuis vanaf 
32 weken

De VOKS-percentiel primaire sectio’s zacht

Bevallingen in het ziekenhuis vanaf 
32 weken

Percentage spontane partus in de NTSV groep zacht

Bariatrie Aantal operaties per jaar, uitgevoerd op deze behandellocatie hard >100 >250
Borstkanker aantal patiënten met primair mammacarcinoom (invasief en/of DCIS) dat is geopereerd hard >50 >100
Borstkanker voldoet aan Soncos normen hard ja
Darmkanker voldoet aan Soncos normen hard ja
Endeldarmkanker Aantal patiënten dat een resectie 

ondergaat vanwege een primair 
rectumcarcinoom

hard >20 >30

Endeldarmkanker voldoet aan Soncos normen hard ja
prostaatkanker Aantal radicale prostatectomie ingrepen per locatie uitgevoerd hard >20 >30
prostaatkanker voldoet aan Soncos normen hard ja
blaaskanker voldoet aan Soncos normen hard ja
Longkanker Aantal longresecties (segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie) hard >20 >30
Longkanker voldoet aan Soncos normen hard ja
Slokdarmkanker Aantal curatieve resecties vanwege een slokdarmcarcinoom hard >20 >30
Slokdarmkanker voldoet aan Soncos normen hard ja
Maagkanker Aantal curatieve resecties 

vanwege een maagcarcinoom
hard >20 >30

Maagkanker voldoet aan Soncos normen hard ja
Pancreaskanker Aantal pancreas- of galwegcarcinoomresecties  uitgevoerd in uw zorginstelling ? hard >20 >30
Pancreaskanker voldoet aan Soncos normen hard ja

D0035-201604
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