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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, extra 
hoge normen. We houden wel oog voor de 
kwaliteit die alle instellingen en zorgaanbie-
ders 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 ons 
speciale 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 participeren en initië-
ren 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 spe-
ciale 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 paramedische zorg 

Ons inkoopbeleid paramedische zorg betreft de 
volgende deelsectoren:
• fysiotherapie;
• oefentherapie;
• logopedie;
• ergotherapie;
• dieetadvisering;
• voetzorg (podotherapeuten/ pedicures) voor 

diabetes mellitus buiten de keten;
• huidtherapie;
• poliklinische paramedische zorg.

De focus van onze inkoop 2017 ligt op fysiothe-
rapie, omdat verzekerden deze zorgsoort het 
meest gebruiken. Voor de overige paramedische 
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zorgsoorten hebben wij geen aanvullend beleid 
geformuleerd; het beleid 2016 continueren wij 
in 2017. Voor de volledigheid vind u dat ook op 
onze site.

Inkoop fysiotherapie: gedifferentieerd en  
selectief
De kosten voor fysiotherapie stijgen door de  
toename van het aantal verzekerden dat hier 
gebruik van maakt en de toename van het aantal 
behandelingen. Tegen deze achtergrond kopen 
wij gedifferentieerder en selectiever in op basis 
van de doelmatigheid van de praktijkvoering, 
kwaliteit van de geleverde fysiotherapeutische 
zorg en patiëntbeleving. 
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 Focussen op aantal 
speerpunten

2 Toelichting op 
onze criteria
We kopen zorg in op basis van  
minimumnormen en gebruiken  
nieuwe inzichten uit good practices. 
Daarnaast leest u in dit hoofdstuk 
hoe we omgaan met nieuwe  
toetreders, diversiteit van zorg- 
aanbieders, misbruik en oneigenlijk  
gebruik en aandoeningsgerichte  
selectieve inkoop. 
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Registratie in kwaliteitsregisters

Wij verwachten van alle paramedische beroeps-
beoefenaren dat zij staan ingeschreven in het 
BIG-register en dat zij voldoen aan de kwali-
teitseisen van hun beroepsgroep: 
• ledere fysiotherapeut is geregistreerd in het 

Centraal Kwaliteitsregister (CKR) en - indien 
het een gespecialiseerde fysiotherapeut 
betreft - in het deelregister van het CKR. 
Deelname aan het Keurmerk Fysiotherapie 
is gelijkgesteld met inschrijving in het CKR. 
Het Keurmerk Fysiotherapie richt zich op de 
kwaliteit van het fysiotherapeutisch hande-
len. Alleen een zorgaanbieder die is inge-
schreven in het specifieke deelregister kan 
behandelingen die onder de verbijzondering 
vallen, verrichten en declareren. 

• Voor logopedie, oefentherapie, ergothera-
pie, dieetadvisering en huidtherapie geldt 
dat u aan de eisen voor inschrijving in het 
Kwaliteitsregister Paramedici moet voldoen 
en indien van toepassing is een specialisatie 
geregistreerd in het betreffende register van 
de beroepsvereniging.

• De podotherapeut is ingeschreven in het 
Kwaliteitsregister Paramedici (KP); 
de podotherapeut kan samenwerken met de 
pedicure. De pedicure dient geregistreerd te 
staan in het Kwaliteitsregister voor Pedicures 
(als medisch pedicure of pedicure met aan-
tekening Diabetische voet). 

Gedifferentieerde inkoop  
fysiotherapie

In 2017 starten wij met gedifferentieerde inkoop 
fysiotherapie. Tot nu toe kregen alle gecontrac-
teerde fysiotherapeuten hetzelfde behandelta-
rief en een generiek contract aangeboden. In 
2017 gaan wij differentiëren. Wij bieden vier con-
tractvormen aan, ieder met een eigen tarief. U 
ontvangt van ons een contractaanbod op basis 
van de behandelindex uit de spiegelinformatie 
èn de aanwezigheid van inhoudelijke kwali-
teitseisen. 

Samenwerking met  
koplopers ontwikkeling  

‘good practices’

Intensief  
overeenkomst

Generieke  
overeenkomst1

Start  
overeenkomst1

Verbeterovereenkomst  
of geen overeenkomst

De vier contractvormen met bijbehorende 
voorwaarden zijn:
• Startovereenkomst
 Instapcontract, ook voor nieuwe aanbieders, 

met minimale voorwaarden:
 - behandelindex is gebaseerd op de spiege-

linformatie van Q3 en Q4 2015 en van Q1 
en Q2 2016; deze index ligt tussen ≥120 en 
≤150% van het gemiddelde; 

  - kwaliteitsvoorwaarden: u bent ingeschreven 
in het BIG-register en daarnaast in het CKR 
of het Keurmerk Fysiotherapie.

• Generieke overeenkomst
 Contract is vergelijkbaar met de voorwaarden 

2016:
 - behandelindex is gebaseerd op de spiege-

linformatie van Q3 en Q4 2015 en van Q1 
en Q2 2016; deze index is lager dan 40% of 
ligt tussen ≥100 en <120% van het  
gemiddelde; 

 - kwaliteitsvoorwaarden: u bent ingeschreven 
in het BIG-register en daarnaast in het CKR 
of het Keurmerk Fysiotherapie, u maakt 
gebruik van een Elektronisch Patiëntendos-
sier (EPD) en u meet de ervaringen van uw 
patiënten met de CQi-vragenlijst.

• Intensief overeenkomst
 Deze overeenkomst sluiten we met kop- 

lopers. Wij willen graag met hen innoveren. 
In de overeenkomst staan kwaliteit en  
doelmatige zorg voorop: 

 - behandelindex is gebaseerd op de spiege-1 Ook voor overige paramedische zorgsoorten
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linformatie van Q3 en Q4 2015 en van Q1 
en Q2 2016; deze index ligt tussen ≥40% 
en <100% van het gemiddelde, waarbij het 
volume consumerende VGZ-verzekerden 
meer is dan 10; 

 - kwaliteitsvoorwaarden: u bent ingeschre-
ven in het BIG-register en daarnaast in 
het CKR of het Keurmerk Fysiotherapie, u 
maakt gebruik van een Elektronisch Patiën-
ten-dossier (EPD) en u meet de ervaringen 
van uw patiënten met de CQi-vragenlijst.  
Daarnaast heeft u het Effectiviteitstraject 
uitgevoerd en voldoet u aan ons  
Motivational Paper.

• Verbeterovereenkomst
 Deze verbeterovereenkomst sluiten we  

met praktijken die zorg leveren met een 
behandelindex die hoger is dan 150%. Deze 
praktijken bieden wij een verbetertraject 
aan, waarbij u een jaar de gelegenheid krijgt 
voor verbeteringen. Als u zich in dit jaar niet 
of onvoldoende verbetert, bieden wij u voor 
2018 geen contract meer aan.

Verbeterovereenkomst
of geen overeenkomst** Start Generiek Intensief

Effectiviteitstraject

CQi - EPD CQi - EPD

Behandelindex ≥120 - ≤150* Behandelindex≥100 - <120 Behandelindex≥40 en <100

Niet  conform beroeps- 
normen en/of  
behandelindex >150

Landelijke normen Landelijke normen Landelijke normen

*   Of geen gerealiseerde behandelindex
** 2017 verbetertraject/vanaf 2018 geen contract

Audit en/of scan niet  
behaald

Behandelindex >100 

Differentiatiebeleid fysiotherapie 2017
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Aandoeningsgerichte inkoop

EIn 2017 breiden wij de aandoeningsgerichte 
inkoop uit. Bij aandoeningsgerichte inkoop staan 
kwaliteitsverbetering, samenwerken in netwer-
ken en mogelijkheden voor substitutie voorop. 
In 2016 zijn wij gestart met de inkoop van 
behandelingen bij ParkinsonNet therapeuten. 
Deze aanpak zetten wij in 2017 voort. Daarnaast 
kopen wij in 2017 looptraining in bij Claudica-
tioNet therapeuten voor de behandeling van 
etalagebenen. Deze netwerken laten ons zien 
welke behandeling de beste behandeling is die 
ook nog leidt tot effectievere en meer passende 
zorg. Deze is beter voor onze verzekerden. De 
lymfoedeem behandelingen kopen wij in bij 
oedeemfysiotherapeuten en huidtherapeuten. 
Voor de postoperatieve behandeling van een 
heup- of knieprothese willen wij, samen met u, 
koplopers creëren die gespecialiseerd zijn in 
deze behandelingen en van wie we gezamen-
lijk kunnen leren. Zij doen ons voor welke zorg 
zinnig is en daarnaast de beste zorg is voor 
onze verzekerden. Hun behandeling en normen 
gebruiken we als leidraad om met andere thera-
peuten in gesprek te gaan en deze ‘beste zorg’ 
ook daadwerkelijk op te schalen zodat deze 
bereikbaar is voor al onze verzekerden.

Behandeling van etalagebenen
Perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen) mani-
festeert zich vaak in beide benen. Volgens medi-
sche richtlijnen is looptraining onder supervisie 
van een fysiotherapeut de eerste behandeloptie 
bij etalagebenen. Deze vorm van looptraining 
heeft een aantal voordelen. Ten eerste heeft het 
een positief effect op beide benen, terwijl een 
operatie leidt tot verbetering in een been, omdat 
slechts de plaats van de vernauwing gerevascu-
leerd wordt. Ten tweede verkleint looptraining 
andere cardiovasculaire risico’s, die vaak voor-
komen bij deze patiënten. Ten derde stimuleert 
looptraining onder begeleiding van een fysiothe-
rapeut dat patiënten een actieve leefstijl ontwik-
kelen, die een preventieve werking heeft. Loop-
training onder supervisie van een fysiotherapeut 
draagt dus bij aan zinnige zorg. 

Ondanks de voordelen van deze begeleide 
looptraining wordt nog steeds 45% van de pati-
enten met etalagebenen die in de tweedelijn 
komen, geopereerd zonder eerst een looptrai-
ning gevolgd te hebben. Dit kan zinniger. Om 
het aantal operaties te verminderen, maken wij 
substitutieafspraken met ziekenhuizen over ver-
wijzing naar gesuperviseerde looptraining. Deze 
looptraining kopen wij alleen in bij therapeuten 
die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet, omdat zij 
zijn gespecialiseerd in deze behandeling. 

Postoperatieve fysiotherapie bij heup- en 
knieprothese 
Voor patiënten met een totale heup (THP)- of 
knieprothese (TKP) is een juist geprotocolleerd 
fysiotherapeutisch revalidatieprogramma mede 
bepalend voor het succes van deze orthopedi-
sche ingreep. Helaas komen deze patiënten vaak 
niet of in een te laat stadium in aanraking met de 
juiste fysiotherapeutische nazorg. Het aanbod 
van nazorg is in kwaliteit en doelmatigheid diff-
uus en zeer divers. Wij willen samen met koplo-
pers op het gebied van postoperatieve THP- of 
TKP-zorg een gouden standaard ontwikkelen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat dit goed is voor 
de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Deze 
postoperatieve behandeling kopen wij daarom 
in bij landelijk en/of regionaal gespecialiseerde 
fysiotherapienetwerken die samenwerken met 
orthopeden.

Good practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar te 
houden zetten wij in op zinnige zorg via good 
practices. We willen graag in contact komen met 
zorgaanbieders die vooroplopen en waardevolle 
stappen zetten om zorg zinniger te maken.  
Soms is dat zorgvernieuwing, soms is dat een al 
bestaande werkwijze die navolging verdient.  
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Dat is een good practice. Criteria voor een good 
practice zijn de volgende:
• vernieuwende methode, techniek, handels-

wijze, procedure, samenwerking of  
technologische ontwikkeling;

• zinnige zorg; betaalbare zorg waarin de  
patiënt centraal staat en verspilling en over-
daad worden vermeden; 

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

vervullen richting zorgaanbieders.

Een goed voorbeeld van een good practice  
binnen de paramedische zorg is de behandeling 
van etalagebenen, waarbij een gesuperviseerde 
looptraining beter en doelmatiger is dan een 
operatie (zie aandoeningsgerichte inkoop).  
Wij zijn actief op zoek naar meer van dit soort 
initiatieven die de kwaliteit van de paramedische 
zorg verbeteren en bijdragen aan betaalbaar-
heid. Wij nodigen u dan ook uit om dergelijke 
initiatieven aan te reiken via ons Zinnige Zorg 
Loket: goodpractices@vgz.nl.

Nieuwe toetreders

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Voor 
alle aanbieders binnen een bepaalde zorgsoort 
gelden dezelfde voorwaarden, dus ook voor 
nieuwe toetreders. Aanbieders die hieraan  
voldoen, bieden in onze ogen immers zinnige 
zorg. Indien u als fysiotherapeut een nieuwe  
toetreder bent, komt u bij ons in aanmerking 
voor de startovereenkomst. 

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 verzekeringsvoorwaarden 
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 
de 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 wettelijke kwali-
teitseisen voldoet om een financieel voordeel te  
verkrijgen en als de zorgaanbieder misleidende 
informatie verstrekt. Onder misleidende  
informatie verstaan we: onjuiste, onvolledige  
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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 zorg- 
inkoop, 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-ge-
sprekken en de inkoopprocedures sluiten  
wij al dan niet een contract met u. Dit kan  
verschillen per polis. 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 middel van  
publicatie op de website. Naast de criteria voor 
het aangaan van een overeenkomst, hebben  
wij ook criteria voor het opzeggen van de  
zorgovereenkomst. Deze criteria vindt u in de 
zorgovereenkomst.
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 Inkopen voor het 
beste resultaat

3 Proces zorg- 
inkoop
Tijdens het inkoopproces trekken  
we samen op om het beste resultaat 
te halen. In dit hoofdstuk vindt u  
het proces en de planning van het  
inkoopseizoen 2017. Wij sluiten  
de overeenkomst met u af op  
praktijkniveau. 
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Realisatie zorgovereenkomst 

Bij het aanbieden van de nieuwe polis aan onze 
verzekerden geven wij, conform landelijke wet-
geving, inzicht in de door ons gecontracteerde 
zorgaanbieders voor het jaar 2017. Wij doen  
dit via onze website op Vergelijk en Kies:  
www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies.  
Wij bieden onze zorgovereenkomsten aan in  
september 2016. Om op tijd zichtbaar te zijn  
in Vergelijk en Kies, heeft u vervolgens tot  
1 november 2016 de tijd om de zorgovereen-
komst te ondertekenen.

Contracteerbeleid

Aspirant-contractanten 
Aspirant-contractanten zijn zorgaanbieders die 
het voorgaande contractjaar jaar geen overeen-
komst hadden. U kunt gedurende het kalender-
jaar een aanvraag indienen via onze digitale 
aanmeldprocedure in Vecozo. Na goedkeuring 
ontvangt u daarop een contractaanbod voor een 
startovereenkomst voor het komende kalender-
jaar via het Zorginkoopportaal in Vecozo. Afhan-
kelijk van de praktijksituatie krijgt u na dit jaar 
een andere overeenkomst aangeboden. Voor het 
digitaal afsluiten van de overeenkomst heeft u 
een geldig persoonlijk Vecozo-certificaat nodig 
met autorisatie tot het Zorginkoopportaal.

Om voldoende transparant te zijn naar onze  
verzekerden sluiten wij vanaf 2017 geen nieuwe 
overeenkomsten met contractanten als wij op 
hetzelfde praktijkadres al een paramedische 
contractant hebben van dezelfde zorgsoort.  
Wij hechten namelijk grote waarde aan het juist 
en volledig informeren van onze verzekerden. 

Het contractaanbod voor fysiotherapeuten 
Wij bieden fysiotherapeuten vanaf 2017 een 
gedifferentieerd aanbod met daarin verschil-
lende voorwaarden (zie ook hoofdstuk 2).  
Voor 2017 ontvangt iedere contractant een  
contractaanbod dat aansluit op de behandel- 
index en het gebruik van kwaliteitsinstrumenten. 
Gedurende het jaar informeren wij u met  
spiegelinformatie over de behandelindex en 
gaan hierover graag met u in gesprek.

Het aanbod is beperkt geldig 
Als u voor 2016 een overeenkomst met ons  
hebt, krijgt u voor 2017 opnieuw een aanbod.  
Ons aanbod is geldig tot 1 november. Deze 
datum vindt u ook in ons aanbod. 

Het aanbod vervalt bij geen reactie binnen  
de termijn
Als u niet reageert op ons nieuwe aanbod  
rappelleren wij u twee keer. Als u binnen de 
gestelde termijn niet reageert, vervalt het  
aanbod per 1 november 2016. VGZ bevestigt 

schriftelijk de beëindiging van het aanbod en 
daarmee de contractuele relatie voor het  
kalenderjaar 2017.

Afsluiten van een overeenkomst na de  
uiterste tekendatum 
Als u niet tijdig op ons aanbod bent ingegaan, 
kunt u alleen nog een startovereenkomst  
aanvragen.

Overeenkomsten worden niet met terug- 
werkende kracht afgesloten 
Wij sluiten geen overeenkomsten met terug- 
werkende kracht. Een uitzondering hierop wordt 
gemaakt als er sprake is van een aantoonbaar 
verwijt aan onze kant.
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Marktverkenning Afstemmen inkoop- 
beleid en concept  
overeenkomst met  
beroepsvereniging

Overeenkomst  
definitief

Aanbieden overeen-
komst/verlengingsbrief

Overeenkomst  
getekend retour

Fysiotherapie 1 juni 2015 – 1 mrt 2016 Voor 1 juli 2016 1 augustus 2016 september uiterlijk 1 november 2016

Logopedie 1 juni 2015 – 1 mrt 2016 Voor 1 juli 2016 1 augustus 2016 september uiterlijk 1 november 2016

Oefentherapie Mensendieck/Cesar 1 juni 2015 – 1 mrt 2016 Voor 1 juli 2016 1 augustus 2016 september uiterlijk 1 november 2016

Ergotherapie 1 juni 2015 – 1 mrt 2016 Voor 1 juli 2016 1 augustus 2016 september uiterlijk 1 november 2016

Dieetadvisering 1 juni 2015 – 1 mrt 2016 Voor 1 juli 2016 1 augustus 2016 september uiterlijk 1 november 2016

Huidtherapie 1 juni 2015 – 1 mrt 2016 Voor 1 juli 2016 1 augustus 2016 september uiterlijk 1 november 2016

Podotherapie 1 juni 2015 – 1 mrt 2016 Voor 1 juli 2016 1 augustus 2016 september uiterlijk 1 november 2016

Poliklinische Paramedische zorg 1 juni 2015 – 1 mrt 2016 Voor 1 juli 2016 1 augustus 2016 september uiterlijk 1 november 2016

Procesverloop

In onderstaande tabel staan de belangrijkste data op een rij:
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Bereikbaarheid 

Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid  
of -proces, raden wij u aan te kijken op onze  
website: https://www.cooperatievgz.nl/ 
zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedi-
sche-zorg/overparamedischezorg. Op de web-
site plaatsen wij alle relevante informatie en vindt 
u het antwoord op de meest gestelde vragen.

Als u  vragen hebt over de procedure rondom 
contractering of het wijzigen van uw gegevens 
dan kunt u contact opnemen met onze afdeling 
Contractmanagement. Wij zijn te bereiken via 
040-2322982 of per e-mail via contract- 
management.info@vgz.nl. Voor inhoudelijke  
vragen over uw zorgovereenkomst kunt u het 
paramedisch zorginkoopteam bereiken via  
zorginkoop.paramedisch@vgz.nl. Door het 
grote aantal paramedici kan het erg druk zijn.  
Wij streven ernaar u binnen tien werkdagen een 
reactie te sturen.

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 de omstandigheden 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.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
zorgsoorten/paramedische-zorg/overparame-
dischezorg.

Algemene Voorwaarden  
Zorginkoop

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een con-
tractuele relatie aangaan, gelden de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Ze vormen een 
onmisbaar element in ons streven om samen 
met alle partijen in de zorg goede, betaalbare en 
toekomstbestendige zorg te organiseren.
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Op zoek naar ideeën 
van verzekerden, 
zorgaanbieders en 
patiëntenorganisatie

4  Betrokken- 
heid van  
verzekerden en 
zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we  
niet alleen oog voor kwaliteit en  
betaalbaarheid, maar ook voor  
klantbeleving. Wij vinden het be-
langrijk om de ideeën, standpunten 
en ervaring van zorgaanbieders en 
onze verzekerden mee te nemen in 
ons zorginkoopbeleid. 
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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 Klachten-ma-
nagement en Zorgadvies & Bemiddeling.  
Ook deze informatie gebruiken wij in onze inkoop 
en wij 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. Dat is betaalbare 
zorg waarin de patiënt centraal staat en  
verspilling en overdaad worden vermeden.  
Zorgaanbieders, 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 via een apart Zinnige Zorg 
Loket, ofwel 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 goedkering 
geven aan voorstellen over bijvoorbeeld fusies, 
statutenwijzigingen, de vaststelling van de jaar-
rekening 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.

D0049-201609
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