
D
00

98
-2

01
40

9

Het uitgangspunt
Coöperatie VGZ heeft geconstateerd dat het diagnostieklandschap ondoelmatig is ingericht. Coöperatie VGZ (cVGZ) 
wil haar verzekerden graag sturen naar aanbieders die het hoogst scoren op de drie K’s van cVGZ. Dat wil zeggen:  
aanbieders die voor onze verzekerden de beste Kwaliteit en Klantbeleving leveren tegen de laagste Kosten. VGZ gaat 
in 2015 aanbieders van laboratoriumdiagnostiek categoriseren op basis van deze drie K’s. Huisartsen zijn in grote 
mate bepalend in de beslissing waar laboratoriumdiagnostiek voor onze verzekerden wordt uitgevoerd.De catego-
risering van aanbieders van laboratoriumdiagnostiek draagt eraan bij dat huisartsen inzicht krijgen in de verschillen 
tussen deze aanbieders. Als huisartsen kiezen voor voorkeursaanbieders dan draagt dat bij tot de betaalbaarheid van 
de zorg voor onze verzekerden. Middels de huisartsenprestatie Doelmatige Diagnostiek is het kiezen voor voorkeurs-
aanbieders ook goed voor de huisarts zelf, aangezien cVGZ inzet op een verbetering van de service voor de huisart-
sen.

De categorieën
cVGZ categoriseert aanbieders van laboratoriumdiagnostiek vanaf 2015 in vier categorieën (beeld- en functiediag-
nostiek wordt hierin buiten beschouwing gelaten): 

Categorie Omschrijving

A Voorkeursaanbieder

Voldoet aan harde normen op basis van Kwaliteit en Klantbeleving.

Kosten voor onze verzekerden zijn lager dan bij B- en C-aanbieders. 

B Voorkeursaanbieder

Voldoet aan harde normen op basis van Kwaliteit en Klantbeleving.

Kosten voor onze verzekerden zijn lager dan bij C-aanbieders. 

C Gecontracteerde aanbieder

Voldoet aan harde normen op basis van Kwaliteit en Klantbeleving.

Kosten voor onze verzekerden zijn bij deze partij aan de te hoge kant.

D Voldoet niet aan harde normen

Voldoet niet aan harde normen op basis van Kwaliteit en Klantbeleving. Diagnostiek kan beter bij A-, B- of 
C-aanbieders aangevraagd worden voor onze verzekerden in het kader van Kwaliteit en Klantbeleving.  
De Kosten bij deze aanbieder zijn niet relevant door het gebrek aan niveau op Kwaliteit en Klantbeleving.

Het categoriseren van  
diagnostiekaanbieders



De harde normen op het gebied van Kwaliteit en Kosten
Voor 2015 heeft cVGZ ten aanzien van laboratoriumdiagnostiek de volgende harde normen gehanteerd:

Voorwaarde Beschrijving

Kw
al
ite

it

K
la
nt


be
le
vi
ng

Ko
st
en

Spiegel-
informatie  
en terug-
koppeling

De diagnostiekaanbieder neemt pro-actief contact op met diagnostiekaanvragers en 
koppelt spiegelinformatie terug over het aanvraaggedrag. De aanbieder is goed be-
reikbaar voor de huisarts.  Aanvragers van diagnostiek beschikken bij de diagnostie-
kaanbieder over een contactpersoon met inhoudelijke kennis van zaken, voor vragen 
en onduidelijkheden.

X X

Diagnostisch 
Toets Overleg

Er wordt met regelmaat een diagnostisch toets overleg (DTO) georganiseerd om  
aanvragers bij te scholen op het gebied van de diagnostiek. X X

Kwaliteits-
beleid

De diagnostiekaanbieder heeft een duidelijk kwaliteitsbeleid dat is gestoeld op de 
meest recente inzichten en ontwikkelingen die bekend zijn binnen de professie. De 
kwaliteit van de onderzoeken kan gegarandeerd worden op een niveau dat deze ook 
geaccepteerd worden door de tweede lijn. Laboratoriumdiagnostiek wordt geleverd 
door een CCKL-gecertificeerd laboratorium. Op termijn wordt ook de ISO-15189 
norm 2012 behaald. Daarnaast is er expliciet aandacht voor de pre-analytische fase 
bij laboratoriumdiagnostiek, waarin het laboratorium verantwoordelijkheid neemt 
voor de kwaliteit van het bloedafname-proces, ook wanneer het laboratorium dit zelf 
niet uitvoert.

X

In 2016 zal de lijst met harde normen uitgebreid worden, zodat de volgende stappen op het gebied van  
Kwaliteit en Klantbeleving gemaakt kunnen worden. Deze aspecten zijn al onderwerp van gesprek tijdens de 
 inkoopgesprekken in 2015. De hele lijst met inkoopvoorwaarden kunt u vinden op onze website:  
http://www.cooperatievgz.nl/sitecollectiondocuments/d0095-201408%20vgzc%20inkoopbeleid%20diagnostiek-web.pdf.

De Kosten
A-aanbieders zijn de meest efficiënte laboratoria in het huidige diagnostiekveld. Verzekerden zullen bij deze aanbieders 
de laagste Kosten hebben via het eigen risico. B-aanbieders zijn efficiënte aanbieders die nog slechts een kleine stap 
moeten maken op het gebied van Kosten om in de A-categorie te belanden. C-aanbieders rekenen relatief hoge  
Kosten voor diagnostiek. De Kosten waar A-aanbieders in 2015 mee werken zullen ook voor 2016 voldoende zijn om  
A-aanbieder te blijven. Diagnostiekaanbieders die blijven steken op het Kostenniveau van de huidige B-aanbieders  
zullen in 2016 niet meer behoren tot de voorkeursaanbieders.

Het totaalbeeld
Hieronder is grafisch weergegeven hoe cVGZ de categorieën indeelt.

Lijst met aanbieders
Zodra de onderhandelingen zijn afgerond met alle diagnostiekaanbieders zullen we op deze plek een lijst publiceren 
waarin alle aanbieders zijn gecategoriseerd. Deze lijst zal eind november / begin december gepubliceerd worden.


