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Dit inkoopdocument is een aanvulling op het reeds gepubliceerde inkoopbeleid Diagnostiek 2016 en het bijbehorende 
handboek met indicatoren, normen en algemene inkoopvoorwaarden1. In dit document is concreet beschreven hoe 
Coöperatie VGZ (hierna VGZ) aanbieders van laboratoriumdiagnostiek beoordeelt op de pijlers kwaliteit, klantbeleving 
en kosten, en hoe zich dit vertaalt naar de zorginkoop. De drie pijlers vormen de basis voor de zorginkoop van VGZ:

In 2015 is VGZ gestart met het maken van onderscheid tussen aanbieders van laboratoriumdiagnostiek en zijn aan-
bieders ingedeeld in categorie A tot D. In 2016 zal VGZ deze ingeslagen weg voortzetten. De criteria op basis waar-
van VGZ aanbieders van laboratoriumdiagnostiek beoordeelt, zijn beschreven in hoofdstuk 2. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 uitgelegd hoe er een vertaalslag wordt gemaakt van de criteria naar een beoordeling en categorisering. 
Tevens wordt beschreven hoe de beoordeling en categorisering effect heeft op de zorginkoop. In hoofdstuk 4 wordt 
het inkoopproces geschetst.

Nieuw voor de inkoop van 2016 is dat VGZ aanbieders van laboratoriumdiagnostiek toont op Vergelijk & Kies; een 
website waar VGZ informatie over het gecontracteerde aanbod toont en kwaliteitsinformatie over zorgaanbieders 
publiceert. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 5.

1. Inleiding

Kwaliteit

Medisch
inhoudelijke

kwaliteit

Zorgkosten

Prijzen,
zorgkosten
per patiënt

praktijkvariatie

Klant-
beleving

Ervaren
uitkomsten van
zorg door klant

1  Zie http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/beleid

http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/beleid
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2. Criteria laboratoriumdiagnostiek
VGZ beoordeelt aanbieders  van laboratoriumdiagnostiek op de pijlers van Goede Zorg: kwaliteit, klantbeleving en 
kosten. Iedere pijler kent één of meerdere onderliggende indicatoren. Per indicator is een minimum-norm beschre-
ven en bij sommige indicatoren ook een optimum-norm. Daarnaast kan een norm hard of zacht zijn. Harde minimum 
normen vormen een voorwaarde voor contractering. Zachte normen zijn niet direct bepalend voor het in aanmerking 
komen voor een contract, maar geven aanvullend inzicht en zijn ook bepalend voor Goede Zorg. Als een aanbieder 
deze zachte normen niet haalt is dit aanleiding tot een gesprek over verbeteringen. Optimum-normen zijn per defi-
nitie zacht en geven aan waar de markt zich volgens VGZ heen moet bewegen. Voor 2016 hanteert VGZ de volgende 
harde en zachte normen op de pijlers kwaliteit, klantbeleving en kosten.

Harde normen

Pijler  
Goede Zorg Indicator VGZ minimumnorm VGZ optimum-norm 

Kwaliteit Consultverlening Ja -

Diagnostisch Toets Overleg Ja -

Certificaat Raad van Accreditatie Ja -

Informatiedeling Inkijkfunctie Concrete afspraken over 
accepteren en gebruiken 
uitslagen

Probleemgericht aanvragen Probleemgericht 
aanvraagformulier

Digitaal probleemgericht 
aanvragen

Klantbeleving Klanttevredenheidsonderzoek Ja Algehele tevredenheid > 8

Zorgkosten Geoffreerde prijs VGZ lijst2 VGZ lijst

Zachte normen
Pijler  
Goede Zorg Indicator VGZ minimumnorm VGZ optimum-norm 

Klantbeleving Bereikbaarheid afname Goed -

Kwaliteit Tijd tot afname < 24 uur Openingstijden buiten 
kantooruren

Een nadere uitwerking van de harde en zachte normen  (bijvoorbeeld wat ‘ja’ inhoudt) is terug te vinden in het hand-
boek Diagnostiek3. Hierin zijn ook meer algemene voorwaarden opgenomen. Deze inkoopvoorwaarden gelden voor 
alle aanbieders van diagnostiek, tenzij anders vermeld.

2   Ten tijde van het schrijven van dit document vindt een herijking van de tarieven eerstelijnsdiagnostiek plaats door de NZa. Eind juni zullen de aange-
paste maximum tarieven bekend zijn. Daaropvolgend zal VGZ de minimum- en optimumnormen kenbaar maken op de pijler zorgkosten.

3  Zie http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/beleid

http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/beleid
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3.  Beoordeling en categorisering  
van aanbieders

Op basis van de hierboven beschreven criteria beoordeelt en categoriseert VGZ  aanbieders van laboratoriumdiag-
nostiek. Per indicator wordt een score berekend. Vervolgens zal per pijler een totaalscore worden berekend. Deze 
scores gebruikt VGZ om een aanbieder in te delen in een categorie, die gebruikt wordt bij de zorginkoop. Hieronder 
volgt een uitleg van deze systematiek.

Hoe berekent VGZ de score per indicator?

De score per indicator geeft VGZ weer in sterren. De berekeningswijze is daarbij afhankelijk van het soort indicator en 
norm.

Indicator met alleen minimumnorm
Bij dit soort indicatoren bestaat de keuze uit het wel of niet voldoen aan de minimumnorm. Bij het niet voldoen krijgt 
de zorgaanbieder 1 ster, bij wel voldoen 5. Een voorbeeld hiervan is het wel of niet uitvoeren van een Diagnostisch 
Toets Overleg.

Indicator met zowel een minimumnorm als een streefnorm
Bij dit soort indicatoren bestaat de keuze uit het niet voldoen aan de minimumnorm, scoren tussen de minimum- en 
streefnorm en scoren op of boven de streefnorm. Wanneer spreiding tussen zorgaanbieders in scores op/boven de 
streefnorm van toepassing is en deze  voldoende groot is kan VGZ besluiten deze groep te splitsen. Dit is afhankelijk 
van de informatie die zij ontvangt bij de offerte. De groep met de allerhoogste scores krijgt dan 5 sterren, de andere 
4. Een mogelijk voorbeeld hiervan is de score op algehele klanttevredenheid.

Per indicator zijn de volgende ster-scores mogelijk: 

Indicator < Minimum-norm ≥ Minimum norm ≥ Optimum-norm

Consultverlening « ««««« n.v.t.

DTO « ««««« n.v.t.

Certificaat Raad van Accreditatie « ««««« n.v.t.

Klanttevredenheidsonderzoek « ««« «««« of «««««

Informatiedeling « ««« «««««

Probleemgericht aanvragen « ««« «««««

Geoffreerde prijs « ««« «««« of «««««

Bereikbaarheid afname « ««««« n.v.t.

Tijd tot afname « ««« «««««

Hoe komt VGZ tot een totaalscore?

VGZ berekent per Goede Zorg pijler de totaalscore. De totaalscore is een gemiddelde van de scores op de verschil-
lende indicatoren. De score wordt vervolgens afgerond en uitgedrukt in sterren, waarbij 1 ster de laagste en 5 sterren 
de hoogst mogelijke score is.
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Hoe worden de totaalscores gebruikt om een aanbieder te categoriseren?

Op basis van de totaalscore plot VGZ zorgaanbieders in een kwadrant met twee assen; de kwaliteit/klantbeleving-as 
(x-as) en de zorgkosten-as (y-as). Hierbij geldt dat de score op de x-as bestaat uit het gemiddelde van de totaalscores 
op klantbeleving en kwaliteit.

Wanneer een zorgaanbieder één of meerdere harde minimumnormen niet haalt wordt op deze pijler automatisch een 
totaalscore van 1 ster toegekend en volgt hieruit een D-categorie (ook als er op andere onderdelen wel goed wordt 
gescoord). Een zorgaanbieder in categorie A scoort zowel op klantbeleving en kwaliteit, als op kosten minimaal 4 
sterren. Zorgaanbieders in categorie B kunnen ook op één van de pijlers 4 of 5 sterren scoren, maar moeten op de 
andere pijler dan nog wel een stap maken om in categorie A terecht te komen. Voor zorgaanbieders in categorie C 
geldt dat op alle pijlers nog verbeteringen mogelijk zijn.

Welke categorieën hanteert VGZ en wat betekent dit voor de zorginkoop?

VGZ kent vier categorieën:

Categorie Omschrijving

A Voorkeursaanbieder
Biedt de beste combinatie voor VGZ-verzekerden op zowel klantbeleving, kwaliteit als kosten.

B Gecontracteerde aanbieder
Scoort voldoende op de harde minimumnormen ten aanzien van klantbeleving, kwaliteit en kosten, 
maar moet nog een stap zetten op één pijler om voorkeursaanbieder te worden.

C Gecontracteerde aanbieder
Scoort net voldoende op de harde minimumnormen ten aanzien van klantbeleving, kwaliteit en kos-
ten, maar moet nog een forse stap zetten op meerdere pijlers om voorkeursaanbieder te worden.

D Niet-gecontracteerde aanbieder
Scoort niet voldoende op één of meerdere harde minimumnormen ten aanzien van klantbeleving, 
kwaliteit en kosten.

D

D

C

B

B

A

Ster-score op
Kwaliteit & klantbeleving         1       2 - 3   4 - 5 

Ster-score op Zorgkosten

1

 

2 - 3

4 - 5 
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4. Inkoopproces
Ten behoeve van de offertes indienen publiceert VGZ medio juni een format waarin de benodigde gegevens op het 
gebied van kwaliteit, klantbeleving en prijs worden uitgevraagd. Begin juli publiceert VGZ de tarieven die horen bij 
de minimum- en optimum-norm op de pijler zorgkosten. Wanneer de informatie-uitvraag volledig ingevuld is gere-
tourneerd past VGZ bovenstaande beoordelingssystematiek toe om tot een voorlopige beoordeling te komen. De 
zorg inkopers van VGZ bespreken vervolgens deze beoordeling, waarna een definitieve beoordeling wordt opgemaakt. 
Nadat de inkoopgesprekken zijn afgerond publiceert VGZ de kwaliteitsinformatie op www.vergelijkenkies.nl en zal er 
een overzichtslijst worden opgesteld van de A, B, C, D-aanbieders.

VGZ vraagt de diagnostische centra en laboratoria om onderstaande tijdslijn te volgen zodat de contractering voor 
2016 tijdig kan worden afgerond. De inkoop van eerstelijnsdiagnostiek bij ziekenhuizen sluit aan bij de inkoop van de 
overige medisch specialistische zorgproducten. Hiervoor geldt dus de tijdslijn zoals deze is vermeld in het inkoopdo-
cument ‘Medisch Specialistische Zorg 2016’ van VGZ4. Het is daarentegen wel mogelijk dat ziekenhuizen ook onder-
staande tijdlijn volgen voor de deelofferte diagnostiek.

Datum/Tijdvak Actie

15 juni 2015 VGZ stelt offerte-format beschikbaar.

15 juli 2015 Retourneren offerte aan VGZ.

1 september Voorlopige beoordeling wordt kenbaar gemaakt aan de zorgaanbieder.

september – oktober 2015 Inkoopgesprekken voeren.

1 november 2015 Definitieve beoordeling opgemaakt en afronding van het inkoopproces.

medio november Publicatie op ‘vergelijk en kies’.

5. Vergelijk en kies
VGZ wil het inzicht in de kwaliteit van zorg delen via www.vergelijkenkies.nl met iedereen die daaraan behoefte heeft 
– verzekerd via Coöperatie VGZ of niet. Verzekerden krijgen de keuze om gebruik te maken van de zorg die als beste is 
beoordeeld. Aan de andere kant krijgen zorgaanbieders zicht op mogelijke verbeteringen ten opzichte van de concur-
rentie. Op die manier probeert VGZ de Nederlandse zorgkwaliteit nog verder te verhogen. Na afronding van de inkoop 
2016 publiceert VGZ de scores op de onderliggende indicatoren van laboratoriumdiagnostiek op deze website.

4  Zie https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ziekenhuiszorg/inkoopdocument

http://www.vergelijkenkies.nl
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ziekenhuiszorg/inkoopdocument
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