
Inkoopbeleid 2021 - Aanvullende Afspraken 
  
Op 1 april hebben wij ons inkoopbeleid 2021 gepubliceerd. Voor de inkoop 2021 contracteren wij 
apotheekhoudende individueel op basis van het apotheekprofiel. In aanvulling op een (getekende) 
basisovereenkomst staan wij open voor het maken van aanvullende afspraken met landelijke, lokale 
of regionale collectieven van apotheekhoudenden .  
 
Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over bestaande of nieuwe elementen in de 
apotheekprofielen, volumebeheersing, digitalisering, facultatieve prestaties farmaceutische zorg of 
good practices. De initiatieven op lokaal of regionaal niveau in onze marktleidergebieden dienen 
opschaalbaar te zijn. We streven daarbij naar een gezonde marktverhouding, waarbij partijen zich 
onderscheiden door innovaties. Om die reden beoordelen we de concentratie en spreiding van 
apotheken bij de aanvraag om aanvullende afspraken. Initiatieven voor het maken van aanvullende 
afspraken kunnen bij ons worden ingediend inclusief een opgave van de participerende 
zorgaanbieders.  De initiatieven die wij positief beoordelen gaan we samen met de indiener nader 
uitwerken en concretiseren zodat de afspraak als addendum bij de Zorgovereenkomst 
farmaceutische zorg 2021 kan worden gecontracteerd. Voor het maken van aanvullende afspraken 
geldt als voorwaarde dat er een getekende basisovereenkomst farmaceutische zorg moet zijn.  
 
Het volledige inkoopbeleid extramurale farmaceutische zorg 2021 kunt u nalezen op onze website.  
 
Criteria voor aanvullende afspraken 
Een initiatief kan landelijk, regionaal of lokaal georiënteerd zijn. Daarin moet minimaal een aantal 
van de volgende aspecten terugkomen:  

• Het initiatief richt zich op de extramurale farmaceutische zorg, en raakt bij voorkeur 
meerdere disciplines zoals huisartsenzorg, ziekenhuis etc.   

• Het initiatief moet een heldere (vernieuwende) werkwijze omvatten 

• Het initiatief is onderscheidend van al bestaande ideeën of werkwijzen 

• Het initiatief is duurzaam implementeerbaar en eventueel opschaalbaar 

• Het initiatief leidt tot aantoonbare doelmatigheid 

• Het effect van een initiatief moet meetbaar zijn op basis van onze declaratiegegevens 

• De initiatiefnemer wil indien nodig ambassadeur zijn 
  
 Beschrijving van het initiatief 

• Huidige situatie: welk probleem is er? 

• Omschrijving van initiatief: omvang, afbakening, indicatie, etc. 

• Gewenste situatie: Omschrijf de beoogde kwaliteitsverbetering (kwaliteit van zorg, 
toegankelijkheid, klantbeleving, etc.) en/of significante kostenbesparing. 

• Business case met de volgende aspecten: vereiste handelingen en verantwoordelijkheden, 
succesfactoren en implementatiebenodigdheden, monitoring van de voortgang, risico's en 
afhankelijkheden, en mogelijkheid tot opschaalbaarheid.   

 
Bereikbaarheid 
Initiatieven voor het maken van aanvullende afspraken kunnen worden ingediend via 

zorginkoop.farmacie@vgz.nl.  

 

https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/zinnige-zorg
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/farmaceutische-zorg/inkoopbeleid
mailto:zorginkoop.farmacie@vgz.nl

