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1. Inkoopbeleid 
2018
Het duurzaam betaalbaar houden van 
de zorg is een enorme maatschappe-
lijke 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 betaalbaarheid 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 zorgaan-
bieders, belangenorganisaties, patiënten en 
andere verzekerden. Door de kosten in de hand 
te houden, hoeven premies en eigen risico min-
der te stijgen. Zo leveren we  een bijdrage aan 
de solidariteit. We werken dan ook aan een com-
binatie van goede en daarmee betaalbare zorg

Zinnige Zorg Loket
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
volgen daarom met ingang van 2018 de kwali-
teits- en volumenormen van de beroepsgroep en 
stellen geen nieuwe, extra hoge normen. We 
houden wel oog voor de kwaliteit die alle instel-
lingen en zorgaanbieders leveren. In het bijzon-
der kijken we naar Good Practices bij koplopers, 
ofwel initiatieven die de kosten van behandelin-
gen 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 
Zinnige 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 zorg-
aanbieders verschillende Good Practices 
geïdentificeerd die aantoonbaar leiden tot zin-
nige zorg. Wij zetten ons maximaal in voor een 
brede implementatie van deze (nieuwe) werkwij-
zen en concepten. Dat doen we onder meer 
door aanbieders die aan de hand van Good Prac-
tices met ons aan de slag willen, voorrang te 
geven in onze contractering. Bijvoorbeeld via 
meerjarencontracten en/of afwijkende volume- 
en prijsafspraken. Onze inkopers laten u daarom 
graag actief de Good Practices zien die leiden 
tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kos-
ten.  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 posi-
tie van de patiënt. Wanneer patiënten actief wor-
den betrokken bij de diagnose en behandeling, 
kiezen zij bewust voor zorg die past bij de wijze 
waarop zij hun leven willen invullen. Door zorg-
vuldige diagnostiek krijgen patiënten zorg die bij 
hen past en op de juiste wijze wordt geleverd, 
zonder dubbelingen of verspilling. Omdat het 
belangrijk is dat mensen beter en langer zelf-
standig (thuis) kunnen leven is versterking van 
het sociale domein belangrijk. Daartoe werken 
we waar mogelijk samen met gemeenten en 
zorgaanbieders in de eerstelijn.
 
Van elkaar leren
Werken aan zinnige zorg doet én kan Coöperatie 
VGZ nooit alleen. Wij werken samen met zorg-
aanbieders en patiënten aan goede en betaal-
bare zorg, nu en in de toekomst. Samen de zorg 
verbeteren kan alleen vanuit de bereidheid om 
van elkaar te leren, en door elkaar te blijven uit-
dagen. Dat geldt over de hele linie: van de cura-
tieve zorg tot het sociale domein en van de eer-
stelijn tot de specialistische geestelijke 
gezondheidszorg. 
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Onze visie op zittend  
ziekenvervoer 

Vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) maken ver-
zekerden aanspraak op zittend ziekenvervoer. 
Zij kiezen hierbij uit eigen vervoer, openbaar ver-
voer en/of taxivervoer. Voor eigen vervoer en 
openbaar vervoer is er een vergoeding in restitu-
tie; deze kopen we niet in.

Wij kopen taxivervoer in door rechtstreeks met 
(taxi)vervoerders afspraken te maken. Bij de con-
tractering houden we rekening met de betaal-
baarheid, kwaliteit en klantbeleving. Wij vinden 
het belangrijk dat een verzekerde kan kiezen
tussen taxivervoerders, omdat deze keuzevrij-
heid een grote invloed heeft op de klanttevre-
denheid en de kwaliteit van het taxivervoer. 
Daarom hebben we bij de afgelopen inkooppro-
cedure één landelijke vervoerder en één ver-
voerder per regio gecontracteerd. Het vervoer 
van kinderen van en naar een verpleegkundig 
kinderdagverblijf (IKZ) hebben we naar behoefte 
gecontracteerd.

In 2016 hebben wij een inkoopprocedure gehan-
teerd waarbij wij met de geselecteerde partijen 
meerjarige contracten hebben gesloten per 1 
januari 2017. Deze lopen door tot en met 2018, 
met een mogelijkheid tot verlengen tot en met 
2021.
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Er is voldoende zorgaanbod gecontracteerd om 
aan de behoefte van onze verzekerden te vol-
doen. Voor 2018 sluiten wij daarom geen nieuwe 
contracten. 

Bereikbaarheid
Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid of 
proces, kunt u met ons contact opnemen via 
zorgzittendziekenver@vgz.nl. Wij streven ernaar 
om uw vraag binnen tien werkdagen te beant-
woorden. 

Voorbehoud voor wets- en beleidswijzigingen
VGZ behoudt zich het recht voor om haar zor-
ginkoopbeleid, de inhoud van overeenkomsten 
en andere uitingen in verband daarmee tussen-
tijds aan te passen indien de omstandigheden 
(waaronder maar niet uitsluitend wijzigingen in 
wet- en/of regelgeving) hiertoe naar het oordeel 
van VGZ aanleiding geven.

Beleidswijziging, en dan?
Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens de 
looptijd van de overeenkomst, dan informeren 
wij u hierover via www.cooperatievgz.nl

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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Zoveel mogelijk 
aansluiten bij  
bestaande normen

2 Toelichting 
op onze criteria
Tijdens de inkoop voor 2017 hebben 
we meerjarige contracten gesloten. 
Voor 2018 sluiten wij geen nieuwe 
contracten.
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3 Proces zorg- 
inkoop
Procesverloop

Tijdens het inkooptraject voor 2017 
hebben we meerjarige contracten 
gesloten. Voor 2018 sluiten wij geen 
nieuwe contracten.
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4 Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbieders

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

 
Oog voor kwaliteit, 
betaalbaarheid en 
klantbeleving
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Informatiebronnen

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

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbie-
ders en verzekerden naar hun ideeën voor de 
zorg. We zijn actief op zoek naar Good Practices 
op het terrein van zinnige zorg. Dit is betere zorg 
tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd samen 
met zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en verze-
kerden hebben zelf vaak goede ideeën over wat er 
anders of beter kan. Die ideeën halen we op via 
co-creatiesessies, in onze inkoopgesprekken en 
een apart VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het aan-
dragen van Good Practices, ofwel zinnige zorg:  
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
het-zinnige-zorg-loket

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd advies geeft op gebie-
den die voor verzekerden van belang zijn zoals 
zorg, gezondheid, klantwaardering en andere 
maatschappelijke onderwerpen. De ledenraad 
bestaat uit afgevaardigden van de leden van 
Coöperatie VGZ en moet goedkering geven aan 
voorstellen over bijvoorbeeld fusies, statutenwij-
zigingen, 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. 

D0030-201709

10 Inkoopbeleid Zittend ziekenvervoer 2018 | Betrokkenheid van verzekerden en zorgaanbieders

http://www.zorgkaartnederland.nl
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket

	pagina 4
	pagina 7
	Inhoud

	Knop 9: 
	Knop 10: 
	Knop 11: 
	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Knop 14: 
	Knop 15: 
	Knop 16: 
	Knop 17: 
	Knop 18: 
	Knop 19: 
	Knop 4: 
	Pagina 2: 

	Knop 5: 
	Pagina 2: 

	Knop 1: 
	Pagina 3: 
	Pagina 41: 
	Pagina 52: 
	Pagina 63: 
	Pagina 74: 
	Pagina 85: 
	Pagina 96: 
	Pagina 107: 

	Knop 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 41: 
	Pagina 52: 
	Pagina 63: 
	Pagina 74: 
	Pagina 85: 
	Pagina 96: 
	Pagina 107: 

	Knop 3: 
	Pagina 3: 
	Pagina 41: 
	Pagina 52: 
	Pagina 63: 
	Pagina 74: 
	Pagina 85: 
	Pagina 96: 



