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Zinnige zorg:  
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen

1 Inkoopbeleid 
2018
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. 
Samen met onze partners in de zorg: 
patiënten en zorgaanbieders.  
Wij geloven dat onze focus op be-
taalbaarheid mogelijk is zonder dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit 
van zorg. Integendeel zelfs, kwaliteit 
en kostenbeheersing kunnen elkaar  
versterken. Daarom zetten wij in op 
zinnige zorg: betere zorg voor de  
patiënt, tegen lagere kosten – 
mede dankzij en altijd samen met 
zorgaanbieders. 
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Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt, tegen 
lagere kosten. We zien het als onze rol om zinnige 
zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij geloven 
we in co-creatie met zorgaanbieders, belangen-
organisaties, patiënten en andere verzekerden. 
Door de kosten in de hand te houden, hoeven 
premies en eigen risico minder te stijgen. Zo 
leveren we een bijdrage aan de solidariteit. We 
werken dan ook aan een combinatie van goede 
en daarmee betaalbare zorg.

Zinnige Zorg Loket
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij vol-
gen daarom de kwaliteitsnormen van de beroeps-
groep en we stimuleren dat de beroepsgroep op 
zoek gaat naar kwaliteitsindicatoren en normen 
bepaalt. We houden wel oog voor de kwaliteit die 
alle instellingen en zorgaanbieders leveren. In het 
bijzonder kijken we naar Good Practices bij koplo-
pers, ofwel initiatieven die de kosten van behan-
delingen reduceren en tegelijkertijd de kwaliteit 
van zorg verbeteren. Daar leren we graag van. 
Hebt u in uw organisatie mooie voorbeelden van 
zo’n Good Practice? Daar horen we graag meer 
over tijdens de inkoopgesprekken. Maar u kunt 
uw ideeën ook online met ons delen via het Zin-
nige Zorg Loket.

Good Practices in de praktijk
In onze leer- en proeftuinen zijn we ook al con-
creet aan de slag met Good Practices. VGZ is 
actief in drie van de negen proeftuinen die het 
ministerie van VWS heeft aangewezen. Daar-
naast gaan we aan de hand van initiatieven van 
zorgaanbieders actief op zoek naar nieuwe werk-
wijzen die leiden tot betere zorg tegen lagere 
kosten. Dat doen we in diverse leertuinen in Nij-
megen, Gorinchem, Uden, Noord- Limburg en de 
Drechtsteden. Op dit moment hebben zorgaan-
bieders verschillende Good Practices geïdenti-
ficeerd die aantoonbaar leiden tot zinnige zorg. 
Wij zetten ons maximaal in voor een brede imple-
mentatie van deze (nieuwe) werkwijzen en con-
cepten. 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 contrac-
tering. Onze inkopers laten u daarom graag actief 
de Good Practices zien die leiden tot betere zorg 
voor de patiënt tegen lagere kosten. Daarbij gaan 
ze ook graag met u in gesprek over uw prestaties 
in relatie tot die van andere zorgaanbieders. Zo 
kunnen we van elkaar leren en samen werken aan 
betere zorg.

De patiënt staat centraal

We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel binnen de zorg als bin-
nen het sociale domein. We onderschrijven het 
belang van samen beslissen en een sterke positie 
van de patiënt. Wanneer patiënten actief worden 
betrokken bij de diagnose en behandeling, kiezen 
zij bewust voor zorg die past bij de wijze waarop 
zij hun leven willen invullen. Door zorgvuldige 
diagnostiek krijgen patiënten zorg die bij hen 
past en op de juiste wijze wordt geleverd, zonder 
dubbelingen of verspilling. Omdat het belang-
rijk is dat mensen beter en langer zelfstandig 
(thuis) kunnen leven is versterking van het soci-
ale domein belangrijk. Daartoe werken we waar 
mogelijk samen met gemeenten en zorgaanbie-
ders in de eerstelijn. 

Van elkaar leren
Werken aan zinnige zorg doet én kan Coöperatie 
VGZ nooit alleen. Wij werken samen met zorgaan-
bieders en patiënten aan goede en betaalbare 
zorg, nu en in de toekomst. Samen de zorg ver-
beteren 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. 
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Onze visie op farmaceutische zorg

Ook in 2018 is ons streven naar zinnige zorg 
leidend bij de inkoop van farmaceutische zorg. 
Uitgangspunt daarbij is goede toegankelijkheid 
en beschikbaarheid van farmaceutische zorg 
voor onze verzekerden. Dat doen we door met u 
afspraken te maken over kwaliteit, beschikbaar-
heid en kostenbeheersing van geneesmiddelen 
en begeleidende zorgtaken. Tot slot zijn we op 
zoek naar Good Practices die we breed kunnen 
implementeren.

Farmaceutische zorgprestaties
We blijven zoeken naar de optimale uitvoering 
van farmaceutische zorgprestaties en nodigen 
apothekers uit om de toegevoegde waarde  
hiervan inzichtelijk te maken voor verzekerden. 
Ons uitgangspunt is dat de verschillende  
farmaceutische zorg activiteiten vragen om een 
geïntegreerde be nadering.  
Apotheken kunnen nog veel verbeteren aan het 
medicijngebruik van patiënten door goede medi-
catiebewaking en - begeleiding, juiste medicatie-
overdracht, tijdige uitvoering van Medisch Far-
maceutische Beslisregels (MFB’s) en waar nodig 
medicatie beoordelingen. De efficiencyslag van 
de afgelopen jaren in het terhand stellingsproces, 
dient nu zijn weerslag te krijgen op de honorering. 
Daarnaast verwachten wij dat apotheken de  
aflevering van geneesmiddelen doelmatig in rich-

ten door enerzijds de afleverfrequentie bij week-
uitgifte of herhaalmedicatie te optimaliseren,  
en anderzijds verspilling zo veel mogelijk voor-
komen. Daardoor ontstaat er ruimte voor het ver-
beteren van medicijngebruik. 
VGZ kan de farmaceutische zorgprestaties, bui-
ten de terhandstelling, inkopen bij anderen dan 
apotheekhoudenden. Zo maken wij over farma-
ceutische begeleiding rond opname, ontslag en 
polikliniekbezoek afspraken met ziekenhuizen en 
de voorschrijvende medisch specialisten. 

Geneesmiddelen
Om de kosten van geneesmiddelen in de hand te 
houden, komen we prijsafspraken overeen met 
partijen, zoals fabrikanten, importeurs en zorg-
aanbieders. Ook maken we afspraken over de 
beschikbaarheid van geneesmiddelen en de  
naleving daarvan. Samen zijn we ervoor verant-
woordelijk om de zorg betaalbaar te houden. 
Daarom rekenen wij ook op apotheken voor een 
correcte en duidelijke uitleg van het preferentie-
beleid aan onze verzekerden en uw patienten.
Daarnaast maken wij met voorschrijvers afspra-
ken over hun voorschrijfgedrag. Wij verwachten 
van apothekers dat zij de medicatie doelmatig 
afleveren. We nemen hierbij de richtlijnen van de 
beroepsgroepen als vertrekpunt. Ons doel  
is tweeledig. Ten eerste streven we naar het 
gepast gebruik van geneesmiddelen. Ten tweede 
willen we het gebruik van dure geneesmiddelen 

terugdringen als er goedkopere generieke of  
therapeutische alternatieven voorhanden zijn. 

Tariefstelling
Bovenstaande punten komen samen in de tarief-
stelling voor apotheken. Wij bepalen deze aan de 
hand van individuele prestaties van apotheken 
met betrekking tot medische kwaliteit, klant-
ervaring en betaalbaarheid. 

Besparingen naar verzekerden
De besparingen die we realiseren, geven wij  
terug aan onze verzekerden. Dit doen wij door  
de preferente geneesmiddelen niet ten laste te 
brengen van het eigen risico. Daarnaast profite-
ren alle verzekerden via een lagere premie.

5 Inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2018 | Inkoopbeleid



2 Toelichting op 
onze criteria
In dit hoofdstuk leest u hoe we omgaan met 
gedifferentieerde inkoop, Good Practices, 
de contractering van farmaceutische zorg-
taken en geneesmiddelen, gegevensuitwis-
seling, misbruik en oneigenlijk gebruik en 
diversiteit van zorgaanbieders. 

Wij streven naar een 
goede kwaliteit van 
zorg tegen betaalbare 
zorgkosten
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Gedifferentieerde inkoop

VGZ koopt farmaceutische zorg in voor al haar 
verzekerden die daar recht op hebben vanuit de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij streven naar een 
goede kwaliteit van zorg tegen betaalbare zorg-
kosten. Dat doen we door apotheken te beoorde-
len op onderdelen, die naar landelijke en eigen 
inzichten een goede afspiegeling vormen van 
betaalbaarheid, medische kwaliteit en klantbele-
ving. Als alle informatie beschikbaar is, bepalen 
we voor elk onderdeel hoe we het presteren van 
de apotheek beoordelen. 
De trend en scores op de gewogen onderdelen 
leiden uiteindelijk tot indeling in een apothekers-
profiel van A (laagste score) tot E (hoogste score). 
Uw apothekersprofiel heeft consequenties voor 
de hoogte van de tarieven die wij u voor 2018 
aanbieden. Apotheken waar wij een klein markt-
aandeel hebben, komen automatisch in apothe-
kersprofiel C.  Een nadere uitwerking van deze 
gedifferentieerde inkoop maken we uiterlijk 1 sep-
tember 2017 kenbaar via https://www.cooperatie-
vgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceuti-
sche-zorg/over-farmaceutische-zorg. De 
profielindeling is onderdeel van het contractaan-
bod. 

Betaalbaarheid
Om te komen tot verlaging van de kosten van 
geneesmiddelen en farmaceutiche zorgpresta-
ties, kijken we op basis van de declaratiegege-
vens van kwartaal 1 en 2 van 2017 naar:
•  besparingspotentieel op preferente genees-

middelen;
•  besparingspotentieel op substitueerbare 

geneesmiddelen;
•  passende verhouding tussen wekelijkse, 

tweewekelijkse en driewekelijkse uitgifte.

Medische kwaliteit
Om medische kwaliteit te beoordelen, maken we 
op basis van zeggingskracht en onderscheidend 
vermogen een selectie uit de kwaliteitsindicato-
ren farmacie (SKIF, uitvraag over 2016). Hierbij 
maken we onderscheid in beleid voor openbare 
apotheken, poliklinische apotheken en apotheek-
houdend huisartsen. Meer informatie over de 
SKIF uitvraag vindt u op www.knmp.nl.

Klantbeleving
Om klantbeleving te beoordelen, gebruiken we 
de Patient Reported Experience Measure (PREM, 
uitvraag 2017). U vindt de CQi geaccrediteerde 
meetbureaus en de documenten die van belang 
zijn, zoals de vragenlijst, op de website 
www.patientervaringsmetingen.nl. 

Contractering farmaceutische 
zorgtaken

VGZ heeft een zorgplicht tegenover haar verze-
kerden en wil daarom voldoende doelmatige en 
verantwoorde zorg met keuzemogelijkheden 
inkopen. Wij garanderen onze verzekerden een 
voldoende gecontracteerd zorgaanbod. Wij zoe-
ken een alternatief als de zorgplicht in gevaar 
dreigt te komen. Wij contracteren de farmaceuti-
sche zorg liefst zo dicht mogelijk bij de verzeker-
den. Unieke leveranciers (leveranciers die op lan-
delijke schaal en/of met een beperkt assortiment 
geneesmiddelen al dan niet exclusief distribue-
ren) worden uitsluitend gecontracteerd voor 
geneesmiddelen waar distributie door een unieke 
leverancier de kwaliteit en doelmatigheid ten 
goede komt. Uiteraard zoeken we doorlopend 
naar mogelijkheden om alternatieve distributieka-
nalen te ontwikkelen. 

Vertegenwoordiging
Voor de contractering van farmaceutische zorg 
2018 kunnen apotheekhoudenden zich laten ver-
tegenwoordigen. Hiertoe voert VGZ een verte-
genwoordigingsuitvraag uit. Bij de beoordeling 
van de vertegenwoordigingsuitvraag speelt de 
concentratie en spreiding een belangrijke rol. 
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Aanvullende afspraken 
VGZ maakt graag aanvullende afspraken over  
bijvoorbeeld weekleveringen (volume en meer-
wekelijks), MFB’s of doelmatig voorschrijven/ 
afleveren. Ook staan wij natuurlijk open voor 
Good Practices. Alle voorstellen toetsen we op 
hun bijdrage aan zinnige zorg.

Nieuwe toetreders
Wij zijn van mening dat het huidige aantal gecon-
tracteerde apotheken ruimschoots voldoet. 
Daarom richten we ons primair op zorgaanbie-
ders met wie al een contractuele relatie bestaat. 
Als (nieuwe) apotheken ons benaderen voor een 
overeenkomst, dan toetsen we hen aan de hand 
van de volgende criteria: 
•  in hoeverre lost de nieuwe apotheek een 

bereikbaarheidsprobleem op; dat is bijvoor-
beeld mogelijk na het sluiten van een apo-
theek in een bepaald stadsdeel zonder nabij-
gelegen alternatief of bij de bouw van een 
grote nieuwe wijk; 

•  in hoeverre resulteert de nieuwe apotheek in 
betere zorg voor VGZ-verzekerden dan voor-
heen (bijvoorbeeld door verbeterde eerste-
lijns samenwerking met extra programma’s 
voor farmaceutische zorgverlening);

•  in hoeverre is het zorgaanbod onderschei-
dend ten aanzien van medisch inhoudelijke 
kwaliteit, klantbeleving en/of kosten van far-
maceutische zorg;

•  in hoeverre is er sprake van toename van de 
keuzemogelijkheden voor verzekerden waar-
bij als voorwaarde geldt dat een apotheek-
houdende vanuit de nieuwe situatie een eco-
nomisch bestaansrecht moet kunnen hebben. 

Op basis van uitkomsten op deze criteria kan er 
een passend voorstel worden gedaan. Individuele 
apotheken en apotheken die deel uitmaken van 
een keten behandelen we in dit opzicht gelijk.

Wel of geen contract
VGZ behoudt zich het recht voor om voor 2018 
geen nieuwe overeenkomst aan te gaan of een 
aangepaste overeenkomst aan te bieden als een 
apotheek in gebreke blijft, bijvoorbeeld in de vol-
gende gevallen:
•   de apotheekhoudende scoort meerdere jaren 

laag op (een combinatie van) betaalbaarheid, 
klantervaring en medische kwaliteit en valt 
daardoor in het laagste profiel en is onvol-
doende gemotiveerd om te verbeteren;

•  de apotheekhoudende levert geen (of onvol-
doende) informatie aan over betaalbaarheid, 
klantervaring of medische kwaliteit.

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoopge-
sprekken en de inkoopprocedures sluiten wij al 
dan niet een contract met u. VGZ zal voor de 
naturapolissen Univé Zorg Select polis, Bewuzt 
Basis en Gewoon ZEKUR Zorg hetzelfde aantal 
apotheken contracteren als voor alle andere natu-
rapolissen. Er zal dus niet meer gewerkt worden 
met een apart addendum.

Indien een verzekerde gebruik maakt van een 
niet-gecontracteerde apotheek geldt er een lagere 
vergoeding op basis van de lijst maximale ver-
goedingen die onderdeel uitmaakt van de polis-
voorwaarden van de verzekerde. Wij informeren 
onze verzekerden over het gecontracteerde aan-
bod door middel van publicatie op de websites 
van onze merken. Naast de criteria voor het aan-
gaan van een overeenkomst, hebben wij ook crite-
ria voor het opzeggen van de zorgovereenkomst. 
Deze criteria vindt u in de zorgovereenkomst.

Spoedeisende farmaceutische zorg
Alle zorgverzekeraars kopen gezamenlijk de 
spoedeisende farmaceutische zorg in volgens 
een landelijke non-concurrentieel model. Twee 
representerende zorgverzekeraars, waaronder de 
grootste in de regio, voeren daarvoor de inkoop-
gesprekken met de zorgaanbieders. Alle zorgver-
zekeraars volgen de overeengekomen tarieven. 

Gegevensuitwisseling
Uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorg-
aanbieders is voor ons van belang. Wij stellen 
daarbij eisen aan zowel de ontvanger als aan de 
verzender van informatie. Uiteraard dient u de 
verzekerde altijd op de hoogte te stellen als u 
persoonlijke informatie uitwisselt en hij moet er 
desgewenst bezwaar tegen kunnen maken. Wij 
verwachten van apotheekhoudenden dat zij zich 
aansluiten bij het Landelijk Schakel Punt (LSP) en 
we stimuleren het gebruik hiervan. 
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Contractering geneesmiddelen

Voorkeursmiddelen
VGZ wijst geneesmiddelen voor langere periodes 
als preferent aan. De aanwijzingen van de prefe-
rente geneesmiddelen in 2017 lopen in 2018 door. 
In 2018 zetten wij het preferentiebeleid voort om 
de prijzen van (generiek beschikbaar gekomen) 
geneesmiddelen te laten dalen of lage prijzen te 
behouden. Daarnaast maakt VGZ afspraken met 
partijen om de kosten van dieetpreparaten en 
magistrale bereidingen in de hand te houden. 
VGZ maakt hiervoor bij voorkeur gebruik van 
inkooptenders. 
Wij verwachten van apotheken dat zij een cor-
recte en duidelijke uitleg van ons voorkeursbeleid 
geven aan onze verzekerden en declareren wat is 
afgeleverd. Daarom zal VGZ in afstemming met 
onder andere apotheken de communicatie 
rondom en de uitvoerbaarheid van het voorkeurs-
beleid verbeteren. 

Doelmatig voorschrijven
Net als voorgaande jaren maken we 2018 afspra-
ken met voorschrijvers over het doelmatig voor-
schrijven van geneesmiddelen. VGZ onderzoekt 
in hoeverre het mogelijk is om hier afspraken over 
te maken met apotheken. De focus ligt hierbij 
vooral op cholesterolverlagers, diabetes- en long-
medicatie. 

Daarnaast ontwikkelt VGZ in toenemende mate 
(regionale) formularia in samenwerking met 
behandelaars, waarbij we gezamenlijk genees-
middelen inkopen. Deze formularia, zoals het 
longformularium chronische obstructieve lon-
gaandoeningen Maastricht en Heuvelland, dra-
gen bij aan een betere diagnose en behandeling 
conform richtlijnen, maar bevatten ook een prijs-
beheersingsinstrument. VGZ initieert in toene-
mende mate vergelijkbare inkooptrajecten in 
andere regio’s en schaalt bestaande formularia 
op.

Specialistische geneesmiddelen
VGZ werkt aan zinnig medicijngebruik en levert 
zo een bijdrage aan de betaalbaarheid van de 
zorg. Voor een aantal groepen van geneesmidde-
len die voornamelijk door medisch specialisten 
worden voorgeschreven bestaan geen generieke, 
maar wel uitwisselbare alternatieven. VGZ zoekt 
de samenwerking op met zorgaanbieders zoals 
(poliklinische) apothekers en ziekenhuizen om de 
kosten van deze geneesmiddelgroepen omlaag 
te brengen. Daarnaast kan VGZ ook voorkeurs-
middelen aanwijzen of maximale vergoedingsprij-
zen afspreken.

Good Practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar te 
houden zet VGZ in op zinnige zorg via Good Prac-
tices. Soms is dat zorgvernieuwing, soms is dat 
een al bestaande werkwijze die navolging ver-
dient. Criteria voor een Good Practice zijn  
de volgende:
•  vernieuwende methode, techniek, handels-

wijze, procedure, samenwerking of technolo-
gische ontwikkeling;

•  zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten, 
mede dankzij en altijd samen met zorgaanbie-
ders;

• waarin de patiënt centraal staat;
• vastgesteld in de praktijk;
• op andere plekken toepasbaar; 
•  de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 

vervullen richting zorgaanbieders.
 
Wij zijn binnen de farmaceutische zorg actief op 
zoek naar dit soort initiatieven die de zorg verbe-
teren en de doelmatigheid verder vergroten. Wij 
nodigen zorgaanbieders dan ook uit om deze ini-
tiatieven 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.
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Diversiteitsbeleid

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met gods-
dienst, gezindheid en levensovertuiging van de 
verzekerde door geen zorgaanbieders uit te slui-
ten met een bepaalde godsdienst of overtuiging. 
Wij maken geen onderscheid op deze punten  
tussen zorgaanbieders bij de inkoop van zorg.  
Te verwachten is dat onder zorgaanbieders soort-
gelijke levensovertuigingen en gezindten voor-
komen 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 zorg die zij gebruiken. Daar-
om monitoren we op rechtmatige declaraties en 
doelmatigheid van verleende zorg. In 2018 zullen 
we onder andere controleren of de (baxter)medi-
catie wordt gedeclareerd zoals daadwerkelijk is 

afgeleverd. Als uit deze controle blijkt dat een 
apotheek andere (baxter)middelen heeft af- 
geleverd dan gedeclareerd, waardoor de indeling 
in een profiel niet terecht is, komt de apotheek in 
2019 in profiel A.

Onder gepaste zorg verstaan we zorg die voor de 
gebruiker, op het moment van gebruik, nood-
zakelijk, effectief en doelmatig is. Voor misbruik 
hanteren we de 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 meewerken hieraan. We spreken van 
fraude wanneer er sprake is van opzet, als de 
geleverde zorg niet aan de wettelijke kwaliteits-
eisen voldoet om een financieel voordeel te ver-
krijgen en als de zorgaanbieder misleidende 
informatie verstrekt. Onder misleidende informa-
tie verstaan we: onjuiste, onvolledige en/of 
niet-tijdige informatie die ertoe leidt dat een 
gemiddelde verzekerde een beslissing zou kun-
nen nemen die hij anders niet zou hebben  
genomen, betreffende de keuze van een zorg-
aanbieder of tijdens de behandeling. De ver-
zekerde kan door dit besluit, financieel of anders-
zins, 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 voorkomt en 
gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit ver-
trouwen 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.
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Wij garanderen 
onze verzekerden 
een voldoende  
gecontracteerd 
zorgaanbod

3 Proces  
zorginkoop
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 in-
koopseizoen 2018. 
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Procesverloop en reactietermijn

Datum Actie 

1 april 2017 Publicatie inkoopbeleid op https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/far-
maceutische-zorg/inkoopbeleid

19 april 2017 Informatiebijeenkomst Farmaceutische zorg voor vertegenwoordigingspartijen

1 mei 2017 Uitvraag vertegenwoordiging op ketenniveau door VGZ 

1 juni 2017 Uiterlijke reactiedatum vertegenwoordigingspartijen op uitvraag vertegenwoordiging

15 juni 2017 Definitieve terugkoppeling uitvraag vertegenwoordiging aan apotheekhoudenden 
en vertegenwoordigingspartijen

15 juni 2017 Voorleggen conceptovereenkomst aan vertegenwoordigingspartijen en start
inkoopgesprekken 

september – oktober 2017 Aanbieden overeenkomst (inclusief profiel) en voeren onderhandelingen

1 november 2017 Sluiting contracteerperiode, om VGZ-verzekerden tijdig te informeren over gecontracteerde 
farmaceutische zorg 2018

Bereikbaarheid 

Vragen over het inkoopbeleid farmaceutische zorg kunt u stellen via zorginkoop.farmacie@vgz.nl of via 
de regionale zorginkoper. Ons doel is om tijdens de contracteerperiode (van 1 april tot en met 1 novem-
ber 2017) vragen over de contractering farmaceutische zorg binnen tien werkdagen te beantwoorden.  

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 omstandig-
heden (waaronder maar niet uitsluitend wijzigingen in wet- en/of regelgeving) hiertoe naar het oordeel 
van VGZ aanleiding geven. Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens het contracteerproces, dan 
informeren wij u hierover via https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceuti-
sche-zorg/over-farmaceutische-zorg.

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 toe-
komstbestendige zorg te organiseren. 
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4 Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet 
alleen oog voor kwaliteit en betaalbaar-
heid, maar ook voor klantbeleving.  
Wij vinden het belangrijk om de ideeën, 
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 nor-
men zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorgaan-
bieders aan tegen de zorg die ze leveren? Wij vra-
gen het de zorgaanbieders en onze verzekerden. 
Wij krijgen kennis van en inzicht in klantbeleving 
uit bestaande informatiebronnen en door aanvul-
lend onderzoek. Zo maken we gebruik van markt- 
en evaluatieonderzoek, patiëntwaarderingen op 
Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl) 
en data die we krijgen via onze afdelingen Klach-
tenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling. 
Wij gebruiken deze informatie tevens tijdens het 
inkoopproces en gaan hierover graag met u in 
overleg.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbieders 
en verzekerden naar hun ideeën voor de zorg. 
We zijn actief op zoek naar Good Practices op het 
terrein van zinnige zorg. Dit is betere zorg tegen 
lagere kosten, mede dankzij en altijd samen met 
zorgaanbieders. Zorgaanbieders, patiëntenorga-
nisaties en verzekerden hebben zelf vaak goede 
ideeën over wat er anders of beter kan. Die ideeën 
halen we op via co-creatiesessies, in onze inkoop-
gesprekken en een apart VGZ-Zinnige Zorg Loket 
voor het aandragen van Good Practices, ofwel zin-
nige zorg https://www.cooperatievgz.nl/zorgaan-
bieders/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 Coö-
peratie VGZ en moet goedkering geven aan voor-
stellen over bijvoorbeeld fusies, statutenwijzigin-
gen, 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.  

D0169-201709
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