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Voorwoord

Ter voorbereiding op het inkoopseizoen 2015 bieden wij u het inkoopbeleid diagnostiek 2015 aan van Coöperatie 
VGZ (hierna te noemen VGZ). Dit inkoopbeleid geeft aan welke richting VGZ de komende jaren met de diagnostiek 
wil inslaan en welke verwachtingen wij op dit punt hebben van aanbieders van diagnostiek. Sinds 2014 voert VGZ 
een actief beleid op de diagnostiek. Ook voor 2015 en volgende jaren willen wij met de nodige vaart verder gaan op 
deze ingeslagen weg. In dit document kunt u tevens lezen welke stappen VGZ de afgelopen maanden in deze 
richting heeft gezet.

VGZ heeft de uitdrukkelijke ambitie om door middel van een actief inkoopbeleid tot een duurzaam en efficiënt 
ingericht diagnostieklandschap te komen. Om dit te bereiken hebben wij in ons inkoopbeleid enkele belangrijke 
speerpunten benoemd, zoals realiseren van efficiënte laboratoriumdiagnostiek en het bevorderen van gepaste 
diagnostiek. Voor de inkoop bij ziekenhuizen geldt dat eerstelijnsdiagnostiek als een aparte kavel gepositioneerd zal 
worden, waarover separate kwaliteits-, prijs- en volumeafspraken zullen worden gemaakt. Meer hierover kunt u lezen 
in voorliggend document. 

De afgelopen maanden heeft VGZ in kaart gebracht aan welke specificaties optimale diagnostiek op het gebied van 
klantbeleving, kwaliteit en kosten, moet voldoen. Dat hebben wij samen met (vertegenwoordigers van) patiënten, 
aanvragers en aanbieders van diagnostiek gedaan. Op basis van deze specificaties zullen wij in 2015 diagnostiek 
gaan inkopen. Aanbieders van diagnostiek die deze visie met VGZ delen, zien wij als potentiële strategische partners 
waarmee wij tezamen het diagnostieklandschap gaan veranderen.

Met deze beleidslijnen willen wij samen met u onze verantwoordelijkheid nemen om kwalitatief goede, toegankelijke 
en doelmatige diagnostiek te realiseren, en daarmee de betaalbaarheid van goede zorg voor onze verzekerden te 
borgen. Voor verdere informatie of opmerkingen verzoeken wij u contact op te nemen met uw vaste zorginkoper, of 
een e-mail te sturen naar diagnostiek@vgz.nl.

Johan van Zeelst
Manager Integrale Zorg
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VGZ verstaat onder diagnostiek al het onderzoek dat nodig is om van een klacht tot een diagnose te komen1. 
Verschillende zorgaanbieders voeren diagnostiek uit: ziekenhuizen, eerstelijns diagnostische centra (EDC), 
productiesamenwerkingsverbanden (PSV) en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Diagnostiek is een belangrijk 
onderdeel van de zorgketen en is hoge mate bepalend of en welke behandeling vervolgens wordt uitgevoerd en 
door wie. Daarmee heeft de diagnostiek grote invloed op de kwaliteit van het zorgproces en op de totale zorgkosten.

Diagnostiek bestaat 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 de huisarts, en 
uitgevoerd door eerstelijns diagnostische centra (EDC’s) en door ziekenhuizen. Tweedelijnsdiagnostiek wordt 
aangevraagd door medisch specialisten en voornamelijk uitgevoerd door ziekenhuizen. De kosten van 
tweedelijnsdiagnostiek zijn versleuteld in de DOT-zorgproducten, terwijl de eerstelijnsdiagnostiek apart in rekening 
wordt gebracht.

Aanbieders van diagnostiek, zorgverzekeraars en patiënten hebben een gezamenlijk belang om de zorg toegankelijk, 
van goede kwaliteit en betaalbaar te houden. VGZ vat dit belang samen onder de kop ‘Goede zorg’ en definieert deze 
zorg als zorg die in samenhang in een keten dichtbij huis wordt aangeboden met een optimale balans tussen 
kwaliteit, klantbeleving en kosten. Deze drie pijlers dienen als uitgangspunten en toetsingskader voor het 
inkoopbeleid van VGZ.

1.  Visie VGZ

1 Diagnostiek als onderdeel van de langdurige zorg of geestelijke gezondheidszorg wordt hier buiten beschouwing gelaten.
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De huidige situatie in het diagnostieklandschap kent een 
aantal knelpunten, zoals een versnipperd zorgaanbod, 
alsmede dubbele en onnodige diagnostiek. VGZ ziet goede 
mogelijkheden om de diagnostiek beter te organiseren voor 
haar klanten en om tegelijkertijd zorgkosten te besparen. 
Recente veranderingen in wet- en regelgeving maken het 
mogelijk om diagnostiek in te kopen bij zorgaanbieders met 
de beste prijs-kwaliteitverhouding. Vanaf 2014 voert VGZ dan 
ook een actiever inkoopbeleid op dit dossier. In 2015 zal VGZ 
deze ingeslagen weg voortzetten.

De belangrijkste speerpunten van VGZ op het 
diagnostiekdossier zijn het verbeteren van de efficiëntie van 
laboratoriumdiagnostiek en gepaste diagnostiek. Dit zijn in de 
ogen van VGZ onmisbare aandachtspunten, die bij zullen 
dragen aan een diagnostieklandschap waarin de doelmatig- 
heid en de kwaliteit van zorg en klantbeleving worden verhoogd.

1.1	 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 (met name klinische chemie) hoger 
zijn dan nodig. VGZ onderstreept daarom de noodzaak om de schaal van de analyses te vergroten, met name voor  
de klinische chemie. Maar ook ontschotting tussen de verschillende vormen van laboratoriumdiagnostiek en 
centralisatie van microbiologische laboratoriumvoorzieningen, kunnen bijdragen tot een doelmatiger landschap. Het 
betreft hier een opschaling van de back-office: de locatie waar de daadwerkelijke analyse van het patiëntenmateriaal 
wordt uitgevoerd. 
Tegelijkertijd ziet VGZ goede mogelijkheden voor diagnostiekaanbieders om tot een effectievere en doelmatigere 
inrichting van de front-office te komen. Deze (regionale) taken worden verder besproken in hoofdstuk 1.2.

Schaalvergroting is geen doel op zichzelf, maar biedt in de ogen van VGZ wel goede mogelijkheden om tot efficiëntere 
laboratoriumdiagnostiek te komen. Buitenlandse ervaringen lijken dat te bevestigen. 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 2015 zal VGZ deze beweging continueren. 

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. Daarmee hebben deze ontwikkelingen vanzelfsprekend effect op 
de tweedelijns DOT-zorgproducten.

Medische
kwaliteit

Klant-
beleving

Kosten

Goede zorgKeuze-info (V&K) Zorginkoop
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1.2	 Gepaste	diagnostiek
Naast verbeteringen in de efficiëntere uitvoering van analyses van patiëntenmateriaal, ziet VGZ ook goede 
mogelijkheden om in de front-office tot verbeteringen van het diagnostische proces te komen. VGZ verstaat onder 
front-office taken van een aanbieder: bevorderen van doelmatig aanvragen van diagnostiek, verminderen van 
onnodige dubbele diagnostiek, en interpreteren en terugkoppelen van uitslagen richting de aanvrager. Wanneer al 
deze acties worden opgepakt via de front-office van een diagnostiekaanbieder leidt dit tot gepaste diagnostiek voor 
de verzekerden van VGZ.

Doelmatig aanvragen
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. Hierbij heeft VGZ oog voor zowel 
over- als onderdiagnostiek. Ook verwijspatronen dienen hierbij te worden betrokken. Met scholing, diagnostisch 
toets overleg (DTO), actieve terugkoppeling, beslissingsondersteuning, en aanvragen conform NHG- en LESA-
standaarden, wil VGZ doelmatig aanvragen van diagnostiek bevorderen.

Onnodige dubbele diagnostiek
Daarnaast zet VGZ in op een vermindering van onnodige dubbele diagnostiek. Onder dubbele diagnostiek verstaat 
VGZ twee situaties:
1. De specialist laat opnieuw diagnostiek uitvoeren, die ook al op verzoek van de huisarts is uitgevoerd of;
2. De huisarts vraagt zelf diagnostiek aan, die ook al onderdeel is van het DOT-Zorgproduct dat voor de patiënt 

open staat in het ziekenhuis.

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(kosten) te confronteren. In dat 
kader dienen partijen hun gesprek over de toegankelijkheid van gegevens, acceptatie van elkaars uitslagen, en het 
daadwerkelijk consulteren van deze uitslagen door de behandelende arts(en) om een (vervolg)behandeling in te 
zetten, verder te intensiveren. 

Aanvragers van diagnostiek
VGZ zal zich ten aanzien van het bevorderen van gepaste diagnostiek voorlopig richten op huisartsen, omdat zij als 
grootste groep aanvragers veel invloed hebben op welk onderzoek wordt uitgevoerd. VGZ verkent in enkele regio’s 
met zorggroepen/aangesloten huisartsen de mogelijkheden daartoe. Meer informatie hierover staat in het 
inkoopbeleid Huisartsenzorg. 
Ook de aanbieder van diagnostiek heeft wat betreft deze punten een grote verantwoordelijkheid. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het organiseren van een DTO, het faciliteren van informatie-uitwisseling tussen aanvragers, 
diagnostiekaanbieders en de specialist in de tweede lijn. Om dit te bereiken dienen diagnostiekaanbieders afspraken 
te maken met de aanvragers van diagnostiek (cq. huisarts/zorggroep) en specialisten of regionale ziekenhuizen waar 
patiënten eventueel naar worden doorverwezen. De inrichting en vormgeving van deze (samenwerkings)processen 
vergt een investering in de front-office en is voornamelijk een regionale aangelegenheid. Een goede organisatie en 
aansluiting van de aanvraagkant van diagnostiek (i.e. front-office) met de uitvoering van diagnostiek (i.e. back-office) 
is een belangrijk vereiste om deze verbeteringen tot stand te brengen.

1.3	 Overige	aandachtspunten
De focus op efficiëntere laboratoriumdiagnostiek betekent niet dat VGZ geen oog heeft voor beeld- en 
functieonderzoek en andere ontwikkelingen in het diagnostieklandschap. Zo kijkt VGZ bij de ontwikkelingen in 
laboratoriumdiagnostiek ook naar de effecten op de trombosezorg2. Bij beeldvormende diagnostiek ziet VGZ twee 
belangrijke aandachtspunten: efficiëntere benutting van apparatuur, en het verschuiven van diagnostiek van 2e naar 
1e lijn. De komende maanden zal VGZ deze twee punten nader uitwerken. Dat geldt ook ten aanzien van andere 
ontwikkelingen in de diagnostiek zoals e-Health (telediagnostiek, zelfdiagnostiek en point-of-care-testing (POCT)). 

2 Meer informatie over het beleid van VGZ ten aanzien van trombosezorg kunt u binnenkort vinden op www.cooperatievgz.nl
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Door een actiever inkoopbeleid te voeren wil VGZ de vorming van het optimale diagnostieklandschap voor haar 
verzekerden versneld tot stand brengen. De afgelopen maanden heeft VGZ met diverse stakeholders in het veld 
gesproken over hoe dit kan worden bereikt. Naast de individuele gesprekken met deze partijen, heeft VGZ een 
klankbordgroep diagnostiek opgericht om haar te adviseren. Verder is VGZ in vier regio’s van start gegaan met een 
intensief traject om de specificaties van een optimaal diagnostisch proces (ten behoeve van een optimale inrichting 
van front- en backoffice) verder in kaart te brengen. Tenslotte is VGZ dit jaar, ten behoeve van de inkoop 2015 van 
ziekenhuizen, gestart met een andere methodiek van inkoop voor zorgproducten. In deze methodiek krijgt de 
diagnostiekinkoop een veel zelfstandigere positie dan hiervoor.
 
2.1	 Klankbordgroep
In de wereld van de diagnostiek staan veel veranderingen (qua financiering, organisatie en samenwerking, inhoudelijk) 
op stapel. Veranderingen met een grote impact voor alle stakeholders. VGZ wil in deze situatie een pro-actieve rol 
vervullen. Daarbij is het noodzakelijk om goed af te stemmen met andere stakeholders. In februari 2014 heeft VGZ een 
klankbordgroep diagnostiek opgericht 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, patiëntvertegenwoordigers en (medisch) directeuren/bestuurders afkomstig uit 
organisaties die diagnostiek uitvoeren. Het overleg met deze groep vindt maandelijks 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, het (logistieke) 
priknetwerk, point-of-care-testing, ontwikkelingen op het gebied van substitutie, digitaal aanvragen van diagnostiek, 
en het voorkomen van dubbele diagnostiek. Contracteringsgevoelige onderwerpen komen in de klanbordgroep niet 
aan de orde. De input van de klankbordgroep wordt besproken en meegenomen in de beleidscyclus van VGZ. 

2.  Ontwikkelingen 2014
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2.2	 Pilotregio’s
Dit voorjaar is VGZ in vier regio’s, te weten Alkmaar, Tilburg, Venlo en Maastricht, begonnen met het verkennen en in 
kaart brengen van de specificaties waaraan optimale diagnostiek moet voldoen, uitgaande van de pijlers van Goede 
Zorg: klantbeleving, kwaliteit en kosten. Dat doen we samen met de regionale aanvragers en uitvoerders van 
diagnostiek. Op basis van deze specificaties zal VGZ de diagnostiek in deze regio’s gaan inkopen. In dit traject 
worden, met VGZ als belanghebbend intermediair, regionaal afspraken gemaakt tussen aanvragers en uitvoerders 
van diagnostiek om het integrale diagnostiekproces zo doelmatig mogelijk in te richten. De regionale afspraken zijn 
praktisch van aard en vormen de leidraad voor een nieuwe inrichting van het diagnostieklandschap. Een eerste 
beschrijving van de specificaties is weergegeven in hoofdstuk 4. De lijst met onderwerpen die daar is beschreven zal 
de gespreksagenda vormen voor de inkoopgesprekken 2015 in het hele land. Op basis van de doorlopende dialoog 
met het veld en terugkoppeling uit het veld zal VGZ deze lijst met onderwerpen continu aanscherpen.

2.3	 Inkoop	eerstelijnsdiagnostiek	bij	ziekenhuizen
In 2015 zet VGZ een grote stap in de richting van een meer prestatiegericht inkoopbeleid. In dat kader maken wij met 
ziekenhuizen een totaalafspraak met daarbinnen een aantal kavels bestaande uit zorgproduct(groep)en behorende 
bij aandoeningen. Ook de diagnostiek op aanvraag van de eerste lijn (OVP Diagnostiek) is als een aparte kavel 
gepositioneerd. Per kavel worden afspraken gemaakt over kwaliteit, prijs en volume. Deze nieuwe wijze van inkoop, in 
combinatie met de recente veranderingen in wet- en regelgeving omtrent de bekostiging van eerstelijnsdiagnostiek, 
maakt het voor VGZ mogelijk om diagnostiek op aanvraag van de eerste lijn in te kopen bij partijen met de beste 
prijs-kwaliteitverhouding. Een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie. 

Voor meer informatie over deze nieuwe wijze van inkoop kunt u het inkoopdocument ‘medisch specialistische zorg 
2015’ raadplegen. Dit document is te vinden op:  
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ziekenhuiszorg/inkoopdocument-2015

http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ziekenhuiszorg/inkoopdocument-2015
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In dit hoofdstuk zijn de onderwerpen beschreven die de bouwstenen vormen van het door VGZ beoogde optimale 
diagnostieklandschap (zie onderstaande tabel). Per bouwsteen is aangegeven hoe elk onderwerp bijdraagt aan  
de pijlers kwaliteit, klantbeleving en kosten. De genoemde onderwerpen vinden ook hun doorwerking in de 
overeenkomst die VGZ aan uitvoerders van diagnostiek aanbiedt. Dat geldt eveneens voor de overeenkomsten die 
VGZ aangaat met zorggroepen en huisartsen. VGZ vraagt dus aan beide kanten om hun verantwoordelijkheid te 
nemen, en zal zelf ook een actieve rol vervullen om dit proces regionaal te stimuleren en te faciliteren.

Deze lijst met onderwerpen zal de gespreksagenda vormen voor de inkoopgesprekken 2015 met diagnostiekaanbieders. 
In feite zijn dit de voorwaarden voor contractering. In 2015 zet VGZ naast deze voorwaarden opnieuw in op verdere 
verlaging van de tarieven voor laboratoriumdiagnostiek, ten opzichte van de vigerende NZa maximum tarieven. Door 
concurrentie tussen aanbieders zullen er verschillen in tarifering ontstaan op de verschillende productgroepen. VGZ 
verwacht van aanbieders dat zij per productgroep reële kostprijzen gaan offreren, zodat er geen sprake meer is van 
kruissubsidies, en zorgaanbieders onderling op productgroep niveau met elkaar kunnen worden vergeleken. De eerste 
verschillen tussen aanbieders zijn in 2014 al duidelijk zichtbaar geworden. In het Inkoopseizoen 2015 zullen, naast  
de kwaliteit en klantbeleving, marktconforme tarieven leidend worden in de contratering van diagnostiekaanbieders.

Aanbieders die marktconforme tarieven bieden en op adequate wijze invulling geven aan de hieronder genoemde 
onderwerpen, zullen door VGZ worden aangemerkt als voorkeursaanbieder. Van deze diagnostiekaanbieders 
verwacht VGZ dat zij in het beoogde diagnostieklandschap een klantgericht en duurzaam diagnostiekproces kunnen 
implementeren. Deze voorkeursaanbieders kunnen rekenen op de steun van VGZ om in regio’s waar onvoldoende 
vorderingen worden gemaakt, uitbreiding van hun adherentiegebied te realiseren, en om gezamenlijke ambities en 
doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast onderzoekt VGZ de mogelijkheden om de nieuwe huisartsenbekostiging 
te gebruiken om dit beleid verder te ondersteunen. 

3.  Inkoopvoorwaarden 2015
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1 Aanvraagformulier
Er wordt gebruik gemaakt van een uniform, probleemgericht, aanvraagformulier gebaseerd op LESA- en 
NHG-standaarden. Door middel van beslissingsondersteuning wordt de juiste diagnostiek bij de juiste 
indicatie bevorderd. Door deze vorm van expert testing en het al dan niet toevoegen van vervolgtesten 
wordt zinnige en zuinige diagnostiek gestimuleerd. Het aanvraagproces van diagnostiek verloopt 
digitaal en het is duidelijk wie de aanvrager van de diagnostiek is.

X X

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

X X

3 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

4 Informatiedeling
Er worden maatregelen getroffen ter voorkoming van onnodige dubbele diagnostiek. Dit omvat 
minimaal afspraken tussen de 1e lijn en de 2e lijn ten aanzien van informatie-uitwisseling en het 
wederzijds beschikbaar stellen en accepteren van diagnostiekuitslagen. Dit wordt mogelijk gemaakt 
door een digitale inrichting en aansluiting van administratieve systemen.

X X X

5 Kwaliteitsbeleid
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

6 Tevredenheid van de aanvragers
De ervaring en tevredenheid van de aanvragers van diagnostiek wordt gemeten. De resultaten worden 
gebruikt om verbeteracties in te zetten.

X

7 Tevredenheid van de patiënten
De klantervaring en klanttevredenheid worden gemeten met behulp van één uniforme vragenlijst. Er is 
een vragenlijst ontwikkeld door branchevereniging de SAN. Als zorgaanbieders niet met deze vragenlijst 
willen werken, zullen zij met een alternatief moeten komen. VGZ beoordeelt dan of dit een volwaardig 
alternatief is. De resultaten worden gedeeld met VGZ en gebruikt om verbeteracties in te zetten.

X

8 Afname van patiëntmateriaal
De klant kan materiaal (bloed, urine etc.) dicht bij huis afstaan binnen een afstand en tijdsbestek 
die gebruikelijk zijn binnen de professie. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de toegangs- en 
openingstijden van deze afnamepunten, waarbij aanvullend gedacht kan worden aan verruimde 
openingstijden tijdens avonden en zaterdagen. Voor beeld- en functiediagnostiek kan de patiënt binnen 
10 dagen terecht voor een onderzoek en wordt binnen een week de uitslag beschikbaar gesteld. Indien 
mogelijk wordt er een combinatie-afspraak gepland volgens het ‘one-stop shop’-principe.

X X

9 Uitslag onderzoek
Er vindt binnen 24 uur na afname van het patiëntmateriaal terugkoppeling plaats over de uitslag, 
inclusief een advies. Bij kritische waarden volgt een overleg. In geval van spoed gelden de binnen 
de professie gebruikelijke standaarden. Bij verrichtingen die meerdere dagen in beslag nemen, 
zoals microbiologie of functie-onderzoeken, gebeurt dit 24 uur na afronding van het onderzoek. 
Terugkoppeling van de uitslagen gebeurt tevens digitaal.

X X

10 Transparantie
Het is voor de patiënt en de huisarts duidelijk hoeveel de aangevraagde diagnostiek kost en in welke 
mate dit ten laste komt van het eigen risico van de patiënt.

X

11 Zeggenschap bij beeld- en functiediagnostiek
Bij beeld- en functiediagnostiek is er zeggenschap door de patiënt over de locatie en tijdstip van de 
uitgevoerde diagnostiek.

X

12 e-Health
Het gebruik van technologische ontwikkelingen, zoals Point Of Care Testing (POCT), tele- en 
zelfdiagnostiek wordt, onder voorwaarden, gestimuleerd. De voorwaarden, zoals kwaliteitsborging, 
volumenormen, scholing, elektronische koppelingen met informatiesystemen, en opslag en registratie 
van uitslagen, worden per ontwikkeling getoetst. Een ziekenhuis of EDC speelt hierin een belangrijke 
ondersteunende rol.

X X X
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13 Substitutie
Er zijn afspraken gemaakt over wie welke diagnostiek uitvoert. Zo kunnen sommige vormen 
van diagnostiek in de huisartsenpraktijk plaats vinden, terwijl andere verrichtingen beter in een 
gespecialiseerde setting kunnen worden uitgevoerd. Vormen van 1,5-lijnszorg zijn ook denkbaar waarbij 
een onderzoek op aanvraag van de 1e lijn wordt aangevuld met een medisch specialistisch consult uit 
de 2e lijn teneinde de patiënt in de 1e lijn te behouden. Ook voor deze ontwikkelingen geldt dat zij, net 
zoals bij e-Health, onder voorwaarden gestimuleerd kunnen worden.

X X X

14 Volumeontwikkelingen
Uitgangspunt zijn de landelijk besproken volumegroeipercentages van 1,5% autonome groei en een 
extra 1,0% in geval van aantoonbare substitutie. Bij overschrijdingen van deze percentages dient een 
aanbieder een gedegen onderbouwde verklaring te geven.

X

15 Marktconforme tarieven
Door concurrentie zullen er verschillen in tarifering ontstaan. Marktconforme tarieven zijn, naast de 
kwaliteit en klantbeleving, leidend in de contratering van diagnostiekaanbieders. Bij de verdeling van 
volume zal VGZ sturing uitoefenen richting voorkeursaanbieders.

X

16 Benutting apparatuur
Er vindt een efficiënte inzet en benutting plaats van de beschikbare apparatuur en capaciteit. X

17 Onafhankelijkheid
De aanvragers van diagnostiek hebben geen (financieel) belang bij de hoeveelheid van de uitgevoerde 
diagnostiek en de plaats waar de diagnostiek wordt uitgevoerd. Aanvraag en uitvoering zijn 
onafhankelijk van elkaar. Bij wederzijdse dienstverlening geschiedt dit op zakelijke basis en worden er 
marktconforme tarieven gehanteerd voor o.a. de verhuur van (prik)ruimtes, het ter beschikking stellen 
van apparatuur, en het vergoeden van personele kosten voor bloedprikken door personeel van de 
huisarts.

X
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Op 16 november 2014 moeten zorgverzekeraars bekend maken welke aanbieders zij hebben gecontracteerd, zodat 
verzekerden over voldoende tijd kunnen beschikken om een keuze te maken voor een zorgverzekeraar. Deze deadline 
is het uitgangspunt voor de verdere planning in de voorbereiding en inkoop voor 2015.

VGZ zal op vier september een informatiebijeenkomst organiseren voor aanbieders van diagnostiek, waarin via een 
presentatie een toelichting zal worden gegeven op het inkoopbeleid en inkoopproces 2015. Tijdens deze bijeenkomst 
zal er ook ruimte zijn om nog vragen te stellen. De uitnodiging voor deze bijeenkomst zijn verstuurd in de week van  
4 augustus.

Eerstelijns diagnostische centra en productiesamenwerkingsverbanden
In 2014 is er voor veel EDC’s en PSV’s voor het eerst met de onderhandelingstool van VECOZO (voorheen DBC-
Services) gewerkt bij het indienen van de offertes en het inrichten van de afspraken. In 2015 zal VGZ wederom op 
deze wijze tot afspraken komen met aanbieders.

4.  Tijdpad en proces
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Voor de EDC’s en PSV’s geldt de volgende tijdslijn:
Datum /Tijdsvak Actie

15 september 2014 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.

16 september 2014 – 31 oktober 2014 Inkoopgesprekken voeren.

1 november 2014 Deadline voor afronding van het inkoopproces.

Q2 2015 Bij de EDC’s waar VGZ als 1e of 2e representant aan tafel zat in het kader van het 
transitiejaar, zal er in het tweede kwartaal van 2015 nog een eenmalige afronding 
van het schaduwbudget en verrekenbedrag volgen. De formulieren daarvoor dienen 
voor 1 juni 2015 ingediend te zijn bij de NZa.

Ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra
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 2015’ van VGZ.  
Zie: http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ziekenhuiszorg/inkoopdocument-2015

http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ziekenhuiszorg/inkoopdocument-2015
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