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Het betaalbaar houden van de zorg is een grote uitdaging waarvoor we als samenleving staan. Coöperatie VGZ 
(verder te noemen VGZ) spant zich in voor betaalbare zorg, vertaald in aantrekkelijke premies. Juist ook door te 
kiezen voor kwalitatief goede en gepaste zorg wil VGZ aan de betaalbaarheid een bijdrage leveren. Dat doen wij 
daarom niet alleen, maar samen met patiënten en aanbieders in de zorg. Artsen weten wat goede kwaliteit is. VGZ wil 
er graag van leren, zodat wij op onze beurt goede zorg kunnen contracteren en kunnen bijdragen aan een gezonder 
Nederland. De missie van VGZ luidt dan ook ‘Samen werken aan een gezonder Nederland. Iedere dag weer.’ 

Bij VGZ is goede zorg het grootste goed. Goede zorg is gepaste zorg met een optimale verhouding tussen medische 
kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. Die zorg – die ook goed toegankelijk en bereikbaar moet zijn – willen we onze 
verzekerden aanbieden tegen een aantrekkelijke premie. We willen dat die goede zorg ook bereikbaar is, of het nu 
gaat om huisartsenzorg, specialistische zorg of geestelijke gezondheidszorg. Liefst in de directe omgeving van 
mensen. Dichtbij waar mogelijk, verder weg waar nodig: ook dat is daarbij ons credo.

Kwaliteit

Medisch
inhoudelijke

kwaliteit

Zorgkosten

Prijzen,
zorgkosten
per patiënt

praktijkvariatie

Klant-
beleving

Ervaren
uitkomsten van
zorg door klant

De transparante  
zorginkoop van VGZ



44terug naar inhoudsopgave  > >

We geven verzekerden bij voorkeur zelf de regie over hun eigen gezondheid, waarbij gezondheid méér betekent 
dan alleen ‘de afwezigheid van ziekte’. We spannen ons bijvoorbeeld in om mensen met een chronische aandoening 
optimaal controle te geven over hun eigen situatie. Mensen die zelf de touwtjes in handen houden, ervaren dat als 
positief en dat heeft weer een gunstige uitwerking op hun gezondheid.

Wie moet kiezen voor een zorgaanbieder, weet graag waar de beste zorgkwaliteit te halen is. VGZ werkt samen 
met aanbieders, beroepsgroepen, klanten en de medische wetenschap aan het meetbaar maken van kwaliteit. Om 
vervolgens die kwaliteit inzichtelijk te maken en afspraken te maken met aanbieders. We beseffen tegelijkertijd dat 
niet alles meetbaar is. Bovendien spelen patiëntenvoorkeuren terecht een grote rol in de zorg. Persoonsgerichte 
zorg is voor VGZ een belangrijke invalshoek: patiënten en hun verwanten goed op de hoogte stellen van de voor- en 
nadelen van behandelingen, van de onzekerheden vaak ook en samen een afgewogen beslissing maken. Ook dat 
hoort bij goede zorg, zo laten artsen ons zien. Door die inzichten laten we ons graag leiden bij de contractering.  

Daarom werken we met spiegelinformatie, zodat artsen en verzekeraars kunnen leren van elkaars inzichten en 
resultaten. Soms mondt dit uit in verbeterafspraken, bijvoorbeeld als de uitkomsten teveel achterblijven bij de 
collega’s. Soms komen we tot afspraken over het proces: hoe zorgen we ervoor dat patiënten goede informatie 
krijgen over de gepastheid van zorg. Zo zorgen we samen voor nóg betere zorg. Wij laten ons zoveel mogelijk leiden 
door de inzichten van zorgaanbieders en patiëntenorganisaties bij de keuzes die wij maken als het gaat om de 
inkoop van zorg, en het geven van transparantie over kwaliteit. Het moet in onze ogen voor verzekerden, aanbieders, 
politiek en toezichthouders duidelijk zijn waarom VGZ specifieke zorg wel of niet inkoopt, en wat de verschillen in het 
gecontracteerde aanbod tussen de polissen zijn. Zoals gezegd: daarbij heeft VGZ de wijsheid niet in pacht. Artsen 
gaan over de kwaliteit van zorg. Daarom werken we in onder meer proef- en leertuinen intensief samen met artsen 
en zorgorganisaties om te leren wat goede zorg is en hoe we die nu en in de toekomst het beste kunnen betalen en 
contracteren. Daarom gaan we ook in 2015 al in gesprek met aanbieders over de manier waarop zij de zorg telkens 
weer verbeteren, om ervan te leren en input te krijgen voor de contractering.

Vanaf 2016 zetten we de lijn door van kwalitatief hoogwaardige zorg met goede uitkomsten. We leggen tevens 
de nadruk op gepaste zorg en patiëntenparticipatie. Ook zetten we ons in om (basis)zorg dichtbij te regelen door 
invulling te geven aan de spreidingsagenda. Basiszorg is typische zorg die in belangrijke mate in ziekenhuizen 
dichtbij geleverd kan worden. 

Ons inzicht in de kwaliteit van zorg delen wij via www.vergelijkenkies.nl met iedereen die daaraan behoefte heeft 
– verzekerd via VGZ of niet. Onze klanten geven wij de keuze om gebruik te maken van de zorg die als beste is 
beoordeeld. Aan de andere kant geven wij zorgaanbieders zicht op mogelijke verbeteringen ten opzichte van de 
collega zorgaanbieders. Op die manier proberen wij samen de Nederlandse zorgkwaliteit nog verder te verhogen. 

Visie van VGZ op diagnostiek
VGZ verstaat onder diagnostiek al het onderzoek dat nodig is om van een klacht tot een diagnose te komen. 
Verschillende zorgaanbieders voeren diagnostiek uit: ziekenhuizen, eerstelijns diagnostische centra (EDC), 
productiesamenwerkingsverbanden (PSV), zelfstandige behandelcentra (ZBC), maar bijvoorbeeld ook huisartsen 
en verloskundigen. Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de zorgketen en bepaalt in hoge mate of en welke 
behandeling vervolgens wordt uitgevoerd en door wie. Daarmee heeft de diagnostiek grote invloed op de kwaliteit 
en kosten van het totale zorgproces. Diagnostiek heeft soms een enorme impact op het leven van mensen. Ernstige 
en minder ernstige aandoeningen beogen artsen ermee op te sporen. Tegelijkertijd kan overdiagnostiek tot 
onnodige onrust aanleiding geven. Het is daarom terecht dat (huis)artsen ervoor willen waken dat patiënten goed 
ingelicht worden; ook over de voor- en nadelen. VGZ werkt ook op dit punt nauw samen met artsen om te kijken hoe 
patiëntgerichte zorg het beste ingericht kan worden.

Besluit de arts tot nader onderzoek dan bestaat de diagnostiek voornamelijk uit laboratoriumonderzoek, 
beelddiagnostiek en functieonderzoek. Diagnostiek kan verder onderverdeeld worden in eerstelijnsdiagnostiek en 
tweedelijnsdiagnostiek, waarbij de aanvrager en niet de aanbieder het onderscheid vormt. Eerstelijnsdiagnostiek 
wordt voornamelijk aangevraagd door door de huisarts en uitgevoerd door onder andere EDC’s en door 
ziekenhuizen. Tweedelijnsdiagnostiek wordt per definitie aangevraagd door medisch specialisten en wordt 
uitgevoerd door of in opdracht van ziekenhuizen. 

http://www.vergelijkenkies.nl
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De kosten van tweedelijnsdiagnostiek zijn versleuteld in de DBC-zorgproducten, terwijl de eerstelijnsdiagnostiek 
apart in rekening wordt gebracht.

Bij VGZ is goede zorg het grootste goed. Goede Zorg is zorg met een optimale verhouding tussen medische kwaliteit, 
klantbeleving en zorgkosten. Deze drie pijlers dienen als uitgangspunten en toetsingskader voor het inkoopbeleid 
Diagnostiek van VGZ. 

Sinds 2014 voert VGZ een actief inkoopbeleid Diagnostiek. Het beleid van de afgelopen jaren was opgebouwd 
rond een aantal speerpunten: efficiëntere laboratoriumdiagnostiek en gepaste diagnostiek. In 2016 zal VGZ deze 
ingeslagen weg voortzetten. Ook zet zij in op meer regie bij de patiënt bij Trombosezorg.

Efficiëntere laboratoriumdiagnostiek
Een belangrijke vorm van diagnostiek is laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie, microbiologie en pathologie). 
Het aanbod van laboratoriumdiagnostiek in Nederland is versnipperd. Veel verschillende partijen voeren onderzoek 
op relatief kleine schaal uit, waardoor de kosten voor laboratoriumdiagnostiek hoger zijn dan nodig. VGZ 
onderstreept daarom de noodzaak tot grotere laboratorium-organisaties of netwerken te komen, waarin niet alleen 
de analysecapaciteit efficiënter ingezet kan worden, maar ook de overhead en centrale aansturing. Het betreft hier 
een opschaling of herschikking van de backoffice: de locatie waar de daadwerkelijke analyse van het patiëntmateriaal 
wordt uitgevoerd. Tegelijkertijd ziet VGZ goede mogelijkheden voor diagnostiekaanbieders om tot een effectievere 
en doelmatigere inrichting van de frontoffice komen. Deze (regionale) taken worden verder besproken bij het 
speerpunt gepaste diagnostiek.

Schaalvergroting is geen doel op zichzelf, maar biedt in de ogen van VGZ wel goede mogelijkheden om tot 
efficiëntere laboratoriumdiagnostiek te komen. Concurrentie tussen aanbieders van diagnostiek zal uitwijzen welke 
organisatorische modellen tot de meest efficiënte laboratoriumdiagnostiek leiden. In 2014 heeft VGZ een eerste stap 
gezet door de tarieven voor laboratoriumdiagnostiek op aanvraag van de eerste lijn al meer marktconform te maken. 
In 2016 zal VGZ deze beweging continueren. Hierbij zal VGZ verder specifiek aandacht schenken aan medische 
microbiologische zaken, zoals consultatie en netwerkvorming. 

Dit speerpunt van VGZ richt zich vooralsnog sterk op de eerstelijnsdiagnostiek. De toenemende efficiëntie van 
laboratoriumdiagnostiek zal naar de verwachting van VGZ echter ook een positief effect hebben op de kosten 
van tweedelijnsdiagnostiek. Een efficiënter aanbod van laboratoriumdiagnostiek kan immers ingezet worden 
voor aanvragen uit zowel de eerste- als de tweede lijn. Vanaf 2017 zal VGZ zich bij dit speerpunt ook sterker op de 
tweedelijnsdiagnostiek gaan richten. 

Gepaste diagnostiek
Naast verbeteringen in de efficiëntere uitvoering van analyses van patiëntmateriaal, ziet VGZ ook goede 
mogelijkheden om in de frontoffice tot verbeteringen van het diagnostische proces te komen. Wanneer de 
frontoffice taken goed worden opgepakt leidt dit volgens VGZ tot gepaste diagnostiek voor haar verzekerden. VGZ 
verstaat onder frontoffice taken van een aanbieder: 
• consultatiefunctie van de laboratoriumspecialist,
• het organiseren van een Diagnostisch Toets Overleg (DTO),
• digitaal en probleemgericht aanvragen,
• een goed geoutilleerd (prik)netwerk voor het afstaan van patiëntmateriaal,
• tijdigheid van uitslagen,
• informatiedeling tussen aanbieders om onnodige dubbele diagnostiek te voorkomen. 

Hoewel het opnieuw laten uitvoeren van diagnostiek in een aantal gevallen medisch noodzakelijk kan zijn, 
ontbreekt het in de praktijk vaak aan informatie-uitwisseling tussen diagnostiekaanbieder, huisarts en specialist 
in het ziekenhuis. VGZ hecht groot belang aan informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders en verwacht dat 
diagnostiekuitslagen wederzijds worden geaccepteerd en geconsulteerd. Dit om de doelmatigheid van de 
zorgverlening te vergroten en om patiënten niet met onnodige dubbele diagnostiek en kosten te confronteren.
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VGZ richt zich ten aanzien van het bevorderen van gepaste diagnostiek voorlopig op huisartsen (doelmatig 
aanvragen), omdat zij als grootste groep aanvragers veel invloed hebben op welk onderzoek wordt uitgevoerd. 
Spiegelinformatie laat grote variatie zien in het aanvraaggedrag van huisartsen. Dit is belangrijke informatie om met 
elkaar over in gesprek te gaan en op basis daarvan nieuwe afspraken te maken. Daarbij heeft VGZ oog voor zowel 
over- als onderdiagnostiek. Ook betrekt zij verwijspatronen hierbij. Tegelijkertijd heeft de aanbieder van diagnostiek 
ook een grote verantwoordelijkheid via bovengenoemde frontoffice taken. 

Meer regie bij de patiënt bij trombosezorg
De grootste uitdaging voor VGZ bij trombosezorg is om verzekerden te blijven voorzien van trombosezorg die aan 
de behoefte van de klant voldoet en betaalbaar blijft. Het volume stijgt immers elk jaar en nieuwe ontwikkelingen die 
de regie meer bij de klant leggen (zoals NOAC’s en zelfmeters) zijn nu nog relatief duur. De volumetoename vanuit 
eigenlijke vraag kan VGZ niet beïnvloeden, onnodig gebruik van meerdere vormen en onnodig hoge prijzen wel. 

VGZ wil naar trombosezorg waar de regie dichter bij de klant ligt (bij de patiënt zelf en/of huisarts) en zet in 2016 
hiervoor eerste stappen:
• kennis bij patiënt en huisarts over trombosezorg verhogen, 
• stimuleren zelfmeters tegen lagere prijs.
Door het inzetten op meer regie bij de patiënt en sturen op doelmatige inzet van trombosezorg beheerst VGZ de 
zorgkosten van de verschillende soorten trombosezorg, waarbij de kwaliteit van zorg minimaal gelijk blijft en ingezet 
wordt op positieve klantbeleving. Een van de maatregelen is dat VGZ aan huis prikken wilt verminderen ten gunste 
van reguliere controle of zelfmeten. Een andere maatregel is om zoveel mogelijk volume te bewegen richting 
trombosediensten die VGZ als voorkeursaanbieders ziet, net als we bij laboratoriumdiagnostiek doen. 
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Criteria kwaliteit en  
doelmatigheid diagnostiek
In 2015 is VGZ gestart met het maken van onderscheid tussen laboratoria in de mate waarin zij kwalitatief 
goede diagnostiek aanbieden tegen een concurrerende prijs. VGZ stimuleert huisartsen door middel van de 
huisartsenbekostiging om diagnostiek aan te vragen bij voorkeurslaboratoria. Dit heeft geleid tot een grotere 
prijsverlaging in laboratoriumdiagnostiek. Niet alleen prijs is belangrijk, maar ook kwaliteit is zeer relevant bij inkoop 
van diagnostiek. Daarom gaat VGZ voor de inkoop van 2016 wederom werken met harde en zachte normen op 
de pijlers kwaliteit en klantbeleving. 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. 

De harde en zachte normen zijn te vinden in het handboek Diagnostiek, daar staan ook algemene voorwaarden (zie 
www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/over-diagnostiek ). Deze inkoopvoorwaarden gelden 
voor alle aanbieders van diagnostiek, tenzij anders vermeld. De inkoopvoorwaarden kunnen nog worden aangepast 
of aangevuld vanwege landelijke ontwikkelingen, of naar aanleiding van de gesprekken die VGZ momenteel voert 
met de huisartsen. 

VGZ stimuleert huisartsen om de laboratoriumdiagnostiek aan te vragen bij partijen die op alle drie de VGZ pijlers het 
beste scoren. Ook zal VGZ via Vergelijk en Kies voor haar verzekerden inzichtelijk maken hoe laboratoria op de pijlers 
scoren.

Categorisering laboratoriumdiagnostiek-aanbieders
VGZ zal wederom de categorisering inzetten om verschillen tussen laboratoriumdiagnostiekaanbieders 
inzichtelijk te maken. De basis hiervoor zal zijn hoe aanbieders scoren op de harde en zachte normen voor 
laboratoriumdiagnostiek. De precieze toerekening naar een categorie zal uiterlijk 1 juni 2015 worden bekend 
gemaakt. 

http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/over-diagnostiek
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Proces rond de zorginkoop Diagnostiek

Proces
Op uiterlijk 1 juni 2015 zal VGZ het definitieve inkoopbeleid diagnostiek publiceren. Daarnaast zal VGZ in het tweede 
kwartaal van 2015 een informatiebijeenkomst organiseren voor aanbieders van diagnostiek, waarin zij via een 
presentatie een toelichting zal geven op het inkoopbeleid en inkoopproces 2016. Tijdens deze bijeenkomst zal er ook 
ruimte zijn om vragen te stellen. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort. VGZ vraag de EDC’s, PSV’s 
en ZBC’s uiterlijk 1 juli 2015 een offerte met een begeleidend schrijven aan te bieden. De offerte bevat een prijslijst 
die via het inkoopportaal van VECOZO opgestuurd moet worden naar VGZ. Het inkoopproces moet op 1 november 
2015 afgerond zijn. VGZ maakt op haar website bekend met welke diagnostiekaanbieders zij een overeenkomst heeft 
gesloten en welke aanbieders voorkeuraanbieders zijn. Schematisch ziet de planning er als volgt uit:

Datum/Tijdvak Actie

uiterlijk 1 juni 2015 Definitief inkoopbeleid Diagnostiek 2016 publiceren

eind mei / begin juni 2015 Informatiebijeenkomst Diagnostiek centraal in Nederland

1 juli 2015 Deadline voor het aanleveren van I) de offerte via het zorginkoopportaal van VECOZO,  
en II) een begeleidend schrijven met daarin een toelichting op de inkoopvoorwaarden

september – oktober 2015 Inkoopgesprekken voeren

1 november 2015 Deadline voor afronding van het inkoopproces.

De inkoop van eerstelijnsdiagnostiek bij ziekenhuizen en ZBC’s sluit aan bij de inkoop van de overige medisch 
specialistische zorgproducten. Hiervoor geldt dus de tijdslijn zoals deze is vermeld in het inkoopdocument  
‘Medisch Specialistische Zorg 2016’ van VGZ. Zie: www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/
ziekenhuiszorg/inkoopdocument-2016

Bereikbaarheid van VGZ
Algemene vragen over het beleid en de inkoop van diagnostiek kunnen het hele jaar door gesteld worden aan VGZ 
via het mailadres diagnostiek@vgz.nl. Zorgaanbieders kunnen vragen direct stellen aan hun aanspreekpunt binnen 
VGZ (de zorginkopers). VGZ streeft er naar om alle vragen binnen 10 werkdagen te beantwoorden.

VGZ maakt kenbaar hoe zij bij de zorginkoop rekening houdt met de 
diversiteit aan verzekerden (godsdienstige gezindheid, levensovertuiging 
en culturele achtergrond)

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 overtuiging. 
VGZ discrimineert 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 
VGZ zorgaanbieders van alle overtuigingen en gezindheid heeft 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. 

http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ziekenhuiszorg/inkoopdocument-2016
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ziekenhuiszorg/inkoopdocument-2016
mailto:diagnostiek%40vgz.nl?subject=
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VGZ maakt kenbaar hoe ze omgaat met nieuwe en innovatieve toetreders 
en hoe ze omgaat met innovaties op de markt 

Nieuwe toetreders
VGZ behandelt alle aanbieders van diagnostiek gelijk. Het is voor haar niet bepalend wie de diagnostiek levert, maar 
wat geleverd wordt. Voor alle aanbieders gelden dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het handboek, dus ook 
voor nieuwe toetreders. Aanbieders die hieraan voldoen bieden in de ogen van VGZ immers een goede mix van 
kwaliteit, klantbeleving en kosten. 

Innovatie
De kwaliteit van zorg in Nederland is goed, maar op veel punten kan het nóg beter. VGZ zet zich in voor betere 
zorg via innovaties. Om de zorg in Nederland goed en betaalbaar te houden, is het nodig om de zorg te blijven 
vernieuwen. We blijven op zoek naar nieuwe ideeën voor innovaties. Daarom hebben we een innovatieloket waar 
ideeën ingediend kunnen worden en ieder jaar organiseren we de VoorGoedeZorg-wedstrijd. (zie www.vgz.nl/
zorgvernieuwing).

Daarnaast werken we in leertuinen en in de pilotregio’s samen met zorgaanbieders en andere zorgpartijen aan om 
via slimme inzet van diagnostiek substitutie van zorg te realiseren naar de 0e en 1e lijn en de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. 

Tenslotte gelooft VGZ dat op het vlak van kwaliteit - leidend tot meer doelmatigheid - nog veel verbeterpotentieel 
onbenut blijft. VGZ nodigt u daarom uit tijdens de komende maanden in het onderhandelingsproces uw best 
practises op het vlak van kwaliteit EN doelmatigheid met haar te bespreken. VGZ focust op initiatieven die te maken 
hebben met:
• Ouderenzorg;
• Zorg voor mensen met chronische aandoeningen
• Substitutie van 2e naar 1e lijn en van 2e en 1e naar 0e lijn. 
Graag ontvangen de inkopers uw voorstellen op dit vlak via diagnostiek@vgz.nl. 

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 indien omstandigheden 
(waaronder maar niet uitsluitend wijzigingen in wet- en/of regelgeving) hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding 
geven.

Nieuwe informatie over het contracteerproces
Wanneer er nieuwe informatie over het inkoopbeleid beschikbaar komt gedurende het contracteerproces zal VGZ 
deze informatie beschikbaar stellen via haar website www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/
over-diagnostiek. 

http://www.vgz.nl/zorgvernieuwing
http://www.vgz.nl/zorgvernieuwing
mailto:diagnostiek%40vgz.nl?subject=
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/over-diagnostiek
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/diagnostiek/over-diagnostiek
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Betrokkenheid van de verzekerden 
VGZ neemt de invloed van verzekerden mee in beleid en zorginkoop. Naast de pijlers kwaliteit en kosten is daarom 
ook klantbeleving van belang om te bepalen wanneer zorg voldoet aan de minimum normen van Goede Zorg.

VGZ brengt de klantbeleving in kaart. Wat vinden patiënten/consumenten van de zorg die zij krijgen; wat zijn 
hun wensen, behoeften, waar lopen zij tegen aan, wat kan er beter? VGZ vraagt het de patiënt. Deze kennis en 
inzichten vormen input voor het Beleid en Zorginkoop. Kennis en inzichten met betrekking tot klantbeleving worden 
verkregen door bestaande informatiebronnen en aanvullend onderzoek. Daarnaast kijkt VGZ welke relevante 
informatie er beschikbaar is via bestaande marktonderzoeken, data uit eigen systemen zoals klachtenmanagement, 
Zorgbemiddeling & Advies en via Vergelijk en Kies, waar door het achter laten van Reviews & Ratings de waardering 
over zorg wordt gegeven door onze verzekerden. 

Gecontracteerde diagnostische centra zijn verplicht deel te nemen aan het klanttevredenheidonderzoek van de 
branchevereniging SAN, of voeren minimaal een gelijkwaardig klanttevredenheidsonderzoek uit. De uitkomsten 
worden betrokken in het beleid. Ook het klanttevredenheidsonderzoek van de clientraden van trombosediensten is 
meegenomen in beleid. 

Ideeën over zorg delen met VGZ
Wanneer zorgaanbieders of verzekerden een goed idee hebben voor de zorg, dan kan dat gedeeld worden met VGZ 
op de website Deel het met VGZ deelhetmet.vgz.nl. Daar kan men ook reageren op ideeën van anderen en bekijken 
wat VGZ met de ideeën gaat doen.

Ledenraad
Personen die een verzekeringsovereenkomst sluiten met één van de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ U.A. zijn in 
beginsel lid van de Coöperatie. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden van de leden van Coöperatie VGZ en heeft 
de bevoegdheid in te stemmen met voorstellen over onder andere fusies, statutenwijzigingen, de vaststelling van de 
jaarrekening en de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Daarnaast kan de Ledenraad gevraagd en ongevraagd advies geven op gebieden die voor verzekerden van belang 
zijn bijvoorbeeld op het gebied van zorg, gezondheid, klantwaardering en andere maatschappelijke onderwerpen.  
De Ledenraad bestaat uit vier regionale afdelingen, de zogeheten Raden van Advies. Een regionale Raad van Advies 
bereidt de formele besluitvorming door de Ledenraad voor.

https://deelhetmet.vgz.nl/
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Betrokkenheid Zorgaanbieders 
VGZ voert gedurende het hele jaar veel gesprekken met zorgaanbieders van diagnostiek, zowel tijdens de zorginkoop 
als daarbuiten. In deze gesprekken krijgt VGZ goede input hoe haar beleid op de diagnostiek verder vorm te geven. 
Als de input leidt tot voortschrijdend inzicht past zij hierop haar beleid aan. 

Naast individuele gesprekken maakt VGZ sinds begin 2014 gebruik van een klankbordgroep diagnostiek met experts 
uit het veld. Deze experts nemen op persoonlijke titel deel aan bijeenkomsten. Zij zijn afkomstig uit verschillende 
organisaties en hebben uiteenlopende achtergronden. Denk hierbij aan huisartsen, klinisch chemici, en (medisch) 
directeuren/bestuurders afkomstig uit organisaties die diagnostiek uitvoeren. De patiëntenorganisaties nemen niet 
meer deel aan de klankbordgroep, met hen is gekozen voor bilaterale afspraken om aandachtspunten te toetsen en 
op te halen.

Het overleg met de klankbordgroep vindt regelmatig plaats. Op de agenda staan inhoudelijke onderwerpen 
binnen het diagnostiekdossier; enerzijds om de eigen beleidsvoornemens te toetsen en anderzijds om nieuwe 
ontwikkelingen te signaleren. De besproken onderwerpen betreffen onder meer: de algemene inkoopvoorwaarden 
die VGZ stelt aan diagnostiekaanbieders, point-of-care-testing, diagnostisch toets overleg, ontwikkelingen op het 
gebied van substitutie en het voorkomen van dubbele diagnostiek. Contracteringsgevoelige onderwerpen komen 
in de klankbordgroep niet aan de orde. De input van de klankbordgroep wordt besproken en meegenomen in de 
beleidscyclus van VGZ.
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