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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
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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 
apothekers 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 bij 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 zorgverzekeraar op de farmaceutische zorg
VGZ wil goede farmaceutische zorg inkopen tegen een maatschappelijk aanvaardbare prijs. Farmaceutische zorg 
omvat twee componenten: de geneesmiddelen (materiaalkosten) en de begeleidende zorgtaken. VGZ koopt 
deze zorg hoofdzakelijk in bij apotheekhoudenden. Een aantal taken is op basis van de Geneesmiddelenwet aan 
apotheekhoudenden voorbehouden. Voor enkele zorgtaken ligt het niet voor de hand om die primair in handen van 
apotheekhoudenden te leggen. Over farmaceutische begeleiding rond opname, ontslag en polikliniekbezoek worden 
in eerste instantie afspraken gemaakt met ziekenhuizen.

VGZ hecht aan doelmatige zorg. Om dit te bewerkstelligen maakt VGZ met voorschrijvers afspraken over hun 
voorschrijfgedrag. De richtlijnen van de beroepsgroep(en) zijn hierbij het vertrekpunt.

Om de materiaalkosten in de hand te houden, maakt VGZ prijsafspraken met fabrikanten en importeurs van 
geneesmiddelen. De besparingen die VGZ hierdoor realiseert worden teruggegeven aan de verzekerden door de 
geneesmiddelen waarvoor VGZ kortingen heeft bedongen niet ten laste van het Eigen Risico van de betreffende 
verzekerden te brengen. Resterende inkoopvoordelen ontvangen alle verzekerden terug door het vaststellen van een 
lagere premie.

http://www.vergelijkenkies.nl
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Criteria kwaliteit en doelmatigheid  
van de farmaceutische zorg
VGZ koopt farmaceutische zorg in op basis van de 3 pijlers van ‘Goede Zorg’. Voor de pijler ‘medisch inhoudelijke 
kwaliteit’ en de pijler ‘klantbeleving’ zijn indicatoren vastgesteld door respectievelijk in samenwerking met externe 
partijen. Voor de pijler ‘betaalbaarheid’ maakt VGZ gebruik van eigen gegevens.

Op basis van de gecumuleerde gegevens uit deze 3 pijlers deelt VGZ apothekers in vijf groepen. 
Apotheekhoudenden worden over de resultaten per pijler geïnformeerd met als doel dat zij hierdoor gestimuleerd 
worden hun zorg op een hoger peil te brengen.

VGZ verwacht van haar zorgaanbieders dat zij de klantbeleving meten. De resultaten hiervan worden gepubliceerd 
op Vergelijk & Kies.

Op basis van de resultaten rond de 3 pijlers maakt VGZ ook onderscheid tussen apothekers bij de contractering. 
Vindt VGZ de gegevens waarop de resultaten van een concrete pijler gebaseerd zijn onvoldoende betrouwbaar, dan 
behoudt VGZ zich het recht voor om deze resultaten bij de contractering buiten beschouwing te laten.
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Proces rond de zorginkoop  
van farmaceutische zorg

Headlines inkoopbeleid farmaceutische zorg VGZ 2016
VGZ richt zich primair op zorgaanbieder met wie al een contractuele relatie bestaat. Apotheken met wie VGZ geen 
overeenkomst heeft, worden voor het inkopen van farmaceutische zorg in 2016 niet benaderd. VGZ is doorlopend 
op zoek naar mogelijkheden om alternatieve distributiekanalen te ontwikkelen. Tot het moment van sluiten van de 
overeenkomst zal VGZ geen directe declaraties van een apotheek in behandeling nemen.
Naast de bepalingen die op dit punt zijn opgenomen in de overeenkomst farmaceutische zorg, behoudt VGZ zich 
ook het recht voor om in de situatie dat een apotheek ernstig in gebreke blijft een apotheek na het expireren van  
een overeenkomst geen nieuwe overeenkomst aan te bieden. 
VGZ onderkent twee situaties waarbij een apotheekhoudende in gebreke blijft ten aanzien van de criteria van  
Goede Zorg:
1. De apotheekhoudende scoort laag op de drie pijlers van Goede Zorg en wordt geduid in het laagste profiel;
2. De apotheekhoudende levert geen informatie aan om tot een duiding op basis van Goede Zorg te komen.

Bereikbaarheid
VGZ stelt zich als doel om tijdens de contracteerperiode, die loopt van 1 april tot en met 1 november 2015, vragen 
over de contractering farmaceutische zorg binnen 20 dagen te beantwoorden. Uw vragen kunt u voorleggen bij 
zorginkoop.farmacie@vgz.nl.

Het tijdspad van het contracteerproces van farmaceutische zorg van VGZ voor 2016 ziet er als volgt uit: 

Datum Actie 

1 april Publicatie inkoopbeleid op www.coöperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/
farmaceutische-zorg/over-farmaceutische-zorg 

1 april – 15 juni Mogelijkheid om input aan te leveren voor overeenkomst 2016

1 mei Uitvraag vertegenwoordiging zowel individueel als op ketenniveau

15 mei Uiterlijke reactiedatum uitvraag vertegenwoordiging

15 juni Terugkoppeling VGZ aan apotheekhoudenden over uitvraag vertegenwoordiging

15 juni - Conceptovereenkomst wordt voorgelegd aan de markt ( één maand reactietijd)
- Start onderhandelingen

1 september - Aanbieden overeenkomst

15 september Start onderhandelingsperiode selectief polissen (nader te bepalen welke polissen) 

1 november Sluiting contracteerperiode ten einde VGZ-verzekerden tijdig te informeren over 
gecontracteerde farmaceutische zorg 2016 

Gezien de snel wijzigende omstandigheden op het gebied van de farmaceutische zorg, behoudt VGZ zich het recht 
voor om op enig moment dit inkoopbeleid aan te vullen, in te trekken of te wijzigen. Op punten waarin dit document 
niet voorziet, behoudt VGZ zich besluitvorming voor. De meest recente versie van het inkoopbeleid zal te vinden zijn 
op www.vgz.nl/zorgverleners/zorgsoort/farmaceutische-zorg/over-farmaceutische-zorg.

Vragen over het inkoopbeleid farmaceutische zorg kunnen worden gesteld via zorginkoop.farmacie@vgz.nl of via de 
regionale zorginkoper.

mailto:zorginkoop.farmacie@vgz.nl
http://www.coöperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceutische-zorg/over-farmaceutische-zorg
http://www.coöperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceutische-zorg/over-farmaceutische-zorg
http://www.vgz.nl/zorgverleners/zorgsoort/farmaceutische-zorg/over-farmaceutische-zorg
mailto:zorginkoop.farmacie%40vgz.nl?subject=


77terug naar inhoudsopgave  > >

Uitgangspunt
VGZ wil Goede Zorg inkopen voor haar verzekerden. Goede farmaceutische zorg is gebaseerd op de pijlers medisch 
inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en kosten. De drie pijlers hebben de volgende doelen:
• voor verzekerden het inzichtelijk maken van de door apotheken geleverde zorg; 
• voor apotheken de spiegelinformatie om tot optimalisering van het zorgproces te komen; 
• voor VGZ het gebruiken van de resultaten bij de gedifferentieerde inkoop van farmaceutische zorg. 
• VGZ gebruikt hierbij slechts de gegevens die tijdig beschikbaar zijn, naar het oordeel van VGZ relevant zijn en 

voldoende betrouwbaar. 

Zorgplicht
VGZ heeft een zorgplicht tegenover haar verzekerden en wil daarom voldoende doelmatige en verantwoorde zorg 
met keuzemogelijkheden voor haar verzekerden inkopen. 

Wij garanderen onze verzekerden een voldoende gecontracteerd zorgaanbod. VGZ is van mening dat het huidige 
aantal gecontracteerde apotheken ruimschoots voldoende is om aan de zorgvraag van de VGZ-verzekerden te 
kunnen voldoen. Daarom zal VGZ zich primair richten op zorgaanbieder met wie al een contractuele relatie bestaat. 
Apotheken met wie VGZ geen overeenkomst heeft, worden voor het inkopen van farmaceutische zorg in 2016 niet 
benaderd. 

Indien (nieuwe) apotheken VGZ benaderen voor een overeenkomst, dan zal VGZ de volgende criteria gebruiken  
ter toetsing: 
• Er is sprake van een bereikbaarheidsprobleem: bijvoorbeeld als gevolg van het sluiten van een apotheek in een 

bepaald stadsdeel, of de bouw van een grote nieuwe wijk. 
• De nieuwe vestiging leidt tot betere zorg voor VGZ-verzekerden dan daarvoor (bijvoorbeeld verbeterde eerstelijns 

samenwerking met extra programma’s voor farmaceutische zorgverlening).
• Onderscheidend zorgaanbod dat gekenmerkt wordt door duurzaamheid ten aanzien van medisch inhoudelijke 

kwaliteit, klantbeleving en kosten van farmaceutische zorg. 
• Toename keuzemogelijkheden voor verzekerde waarbij als voorwaarde geldt dat een apotheekhoudende vanuit  

de nieuwe situatie een economisch bestaansrecht moet kunnen hebben. 

Indien de zorgplicht die op VGZ rust in gevaar dreigt te komen, zal VGZ op zoek gaan naar alternatieven om zo 
aan de behoefte van de klant te kunnen voldoen. Uiteraard is VGZ ook doorlopend op zoek naar mogelijkheden 
om alternatieve distributiekanalen te ontwikkelen. Individuele apotheken en apotheken die deel uitmaken van een 
keten worden in dit opzicht gelijk behandeld. Tot het moment van sluiten van de overeenkomst zal VGZ geen directe 
declaraties van een apotheek in behandeling nemen.

Geen overeenkomst
Wij informeren onze verzekerden over het door VGZ gecontracteerde zorgaanbod. Dit doen wij onder andere via 
onze websites.

Indien er geen overeenkomst tot stand komt tussen de apotheekhoudende en VGZ en verzekerden willen 
desondanks gebruik maken van deze niet-gecontracteerde zorgaanbieder geldt voor deze verzekerde, afhankelijk 
van de door de verzekerde gekozen polis, een lagere vergoeding op basis van de lijst maximale vergoedingen  
niet-gecontracteerde zorgaanbieders. VGZ verwacht van niet gecontracteerde apotheekhoudenden dat zij  
VGZ-verzekerden hier actief over informeren zodat zij niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

Gedifferentieerd inkopen
VGZ hecht er waarde aan om samen met apotheekhoudenden goede zorg rondom het geneesmiddelengebruik 
te organiseren. Deze goede zorg wil VGZ inkopen op basis van de drie pijlers: medisch inhoudelijke kwaliteit, 
klantbeleving en kosten. Op basis van de individuele score van de apotheekhoudenden op deze drie pijlers worden 
apotheekhoudenden ingedeeld in een  profiel (A tot en met E, van laag naar hoog). Tijdens de contractering van 
farmaceutische zorg zal afhankelijk van dit profiel een aanbod gedaan worden.
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Selectief polissen
Voor selectief polissen geldt dat VGZ niet alle apotheekhouden een overeenkomst aanbiedt, maar uitsluitend die 
apotheekhouden met wie VGZ de beste afspraken kan maken op één of meer pijlers van de Goede Zorg.

VGZ maakt voor farmaceutische zorg sinds 2010 gebruik van zogenaamde selectief polissen waarbij de verzekerde 
gebruik kan maken van geselecteerde zorgaanbieders. De onderstaande criteria hanteert VGZ om in aanmerking te 
komen als zorgaanbieder farmaceutische zorg voor deze selectief polissen:
1. Apotheekhoudenden hebben tenminste hetzelfde kwaliteitsniveau als apotheken die gecontracteerd zijn voor de 

VGZ Ruime Keuze Polis;
2. Ze zijn onderscheidend op één of meer pijlers van Goede Zorg;
3. De betreffende apotheekhoudenden hebben in ieder geval met VGZ een overeenkomst voor farmaceutische zorg 

in het kader van de VGZ Ruime Keuze Polis.
Voor welke polissen dit specifiek zal gelden, wordt gecommuniceerd gelijk met het vertrekken van procedure 
hiervan.

Zorgaanbod
De volgende prestaties maken deel uit van de aanspraak krachtens de Zorgverzekeringswet en worden door VGZ  
bij zorgaanbieders ingekocht:
1. Terhandstelling van een UR-geneesmiddel
2. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel 
3. Instructie patiënt UR-geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel
4. Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik
5. Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek
6. Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname
7. Farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis
De nieuwe prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg zijn functioneel omschreven. Door het bepaalde in 
de Geneesmiddelenwet kan prestatie 1 slechts door apotheekhoudenden worden uitgevoerd. Prestatie 2, 3 en 4 
kunnen door VGZ ook bij anderen dan apotheekhoudenden worden ingekocht. Prestatie 5,6 en 7 vragen een inzet 
van meerdere zorgaanbieders. De hoofdverantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze prestaties ligt bij het 
ziekenhuis.

Vertegenwoordiging
Ook voor de contractering farmaceutische zorg 2016 zal VGZ een uitvraag doen. In deze uitvraag kunnen 
apotheekhoudenden kenbaar maken door welke partijen zij zich eventueel wensen te laten vertegenwoordigen  
voor de onderhandelingen voor 2016. 

Vektis-gegevens
VGZ contracteert uitsluitend op basis van binnen Vektis voor zorgverleners vermelde gegevens. VGZ verwacht 
van apotheekhoudenden dat deze door hen regelmatig op juistheid en volledigheid gecontroleerd worden. Mede 
doordat VGZ de afronding van de contractering van farmaceutische zorg volledig digitaal zal laten verlopen is het 
van belang dat de gegevens van apotheekhoudenden juist en volledig geregistreerd zijn in Vektis.

Voor wijzigen van naam, adres, woonplaats, of contact- c.q. praktijkgegevens, aanvragen van een AGB-code  
en het opvragen van zorgaanbiedergegevens kunnen apotheekhoudenden  contact opnemen met Vektis via  
www.agbcode.nl of 0900-2422633.

VGZ zet het medium e-mail frequenter in om apotheekhoudenden te informeren. VGZ adviseert apotheekhoudenden 
dan ook bij VEKTIS zijn e-mailadres te registreren dan wel de huidige registratie te actualiseren.

http://www.agbcode.nl
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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 wijzigingen in wet- en/
of regelgeving (waaronder maar niet uitsluitend Tariefbeschikkingen en Beleidsregels van de NZa) of bijzondere 
ontwikkelingen die zich voordoen aan de aanbodzijde van de inkoopmarkt hiertoe naar het oordeel van VGZ 
aanleiding geven.

Zorginkoop en diversiteit aan verzekerden
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.

Gegevensuitwisseling
Uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgaanbieders is voor ons van belang en wordt derhalve ook in de 
zorgovereenkomst geregeld. Wij stellen daarbij eisen aan zowel de ontvanger als aan de verzender van informatie. 
Uiteraard dient de verzekerde altijd op de hoogte te worden gesteld als informatie over zijn persoon wordt 
uitgewisseld en moet hij er desgewenst bezwaar tegen kunnen maken. Van apotheekhoudenden wordt verwacht dat 
zij zich aansluiten bij het Landelijk Schakel Punt (LSP). 
Naast de bovengenoemde criteria voor het contracteren van farmaceutische zorg maakt VGZ onderscheid in de 
vormen van apotheken. VGZ hecht er waarde aan inzicht te geven in enkele specifieke apotheekvormen en hun 
functie. 

Poliklinische apotheken
VGZ vindt dat de poliklinische apotheek vooral een spilfunctie heeft rond doelmatig voorschrijven en afleveren van 
medisch-specialistische geneesmiddelen. Vanwege de nauwe contacten met tweedelijns voorschrijvers wordt de 
poliklinische apotheek gezien als een brug tussen de eerste- en tweedelijns voorschrijvers. Poliklinische apotheken 
kunnen een belangrijke rol vervullen bij de uitvoering van farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit 
de tweede lijn alsmede polikliniekbezoek en de daarmee samenhangende uitwisseling van medicatiegegevens. De 
afspraken die VGZ met poliklinische apotheken maakt zijn erop gericht om de prestaties van poliklinische apotheken 
op deze punten zichtbaar te maken. 

Spoedeisende farmaceutische zorg
De spoedeisende farmaceutische zorg wordt volgens een landelijke non-concurrentieel model ingekocht door alle 
zorgverzekeraars. De inkoopgesprekken met de zorgaanbieders voor het leveren van spoedeisende farmaceutische 
zorg worden gevoerd door twee representerende zorgverzekeraars, waaronder de grootste zorgverzekeraar in de 
regio. De overeengekomen tarieven worden door alle zorgverzekeraars gevolgd. 

Unieke leveranciers geneesmiddelen 
VGZ geeft de voorkeur aan regionale inbedding van farmaceutische zorg, waarbij de levering van alle 
geneesmiddelen waarop verzekerden zijn aangewezen een belangrijke plaats inneemt. Tegen deze achtergrond staat 
VGZ in principe afwijzend ten opzichte van zogenaamde ‘unieke leveranciers’(leveranciers die op landelijke schaal 
een beperkt assortiment geneesmiddelen al dan niet exclusief distribueren). VGZ is van mening dat er slechts in 
die situaties behoefte is aan een ‘unieke leverancier’ indien deze zorg kan leveren die in de regionale samenwerking 
tussen openbare apotheek en/of poliklinische apotheek en ziekenhuis niet te leveren is. 
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Aanvullende afspraken
Eventuele aanvullende afspraken tussen VGZ en de apotheekhoudende moeten een vooraf aantoonbare meerwaarde 
hebben voor de klant op het punt van de kosten, medisch inhoudelijke kwaliteit en/of de klantbeleving. Zij worden 
schriftelijk vastgelegd in een aparte aanvullende overeenkomst.

Samenwerken aan innovatie in de zorg
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. VGZ blijft op zoek naar nieuwe ideeën voor innovaties. Daarom heeft VGZ een innovatieloket waar 
ideeën ingediend kunnen worden en ieder jaar organiseert VGZ de VoorGoedeZorg-wedstrijd. (zie www.vgz.nl/
zorgvernieuwing).  

Daarnaast werkt VGZ in leertuinen samen met zorgaanbieders en andere zorgpartijen aan verbetering van goede en 
gepaste zorg in zogenaamde leertuinen en in zogenaamde proeftuinen.

Tenslotte gelooft VGZ erg dat op het vlak van kwaliteit - leidend tot meer doelmatigheid - samen met het 
veld 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 onze inkopers uw voorstellen op dit vlak per e-mail op zorginkoop.farmacie@vgz.nl

http://www.vgz.nl/zorgvernieuwing
http://www.vgz.nl/zorgvernieuwing
mailto:zorginkoop.farmacie%40vgz.nl?subject=
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Betrokkenheid van de verzekerden  
en zorgaanbieders
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 normen van Goede Zorg. Hiervoor is het 
van belang te weten wat patiënten/consumenten vinden van de zorg die zij krijgen; wat hun wensen en behoeften 
zijn, waar zij tegen aan lopen, wat er beter kan? Kennis en inzichten met betrekking tot klantbeleving worden verder 
verkregen door bestaande informatiebronnen en aanvullend onderzoek.

Hiervoor gebruikt VGZ onder andere:
• Consumer Quality Index, Patient Reported Outcome Measurements, Zichtbare Zorg (via Miletus, Vektis, 

Kwaliteitsinstituut voor de Zorg of Mediquest). VGZ verwacht van de aanbieders van wijkverpleegkundige zorg  
dat zij de klanttevredenheid meten door middel van de CQi. De resultaten hiervan worden gepubliceerd op 
Vergelijk & Kies;

• Metingen van landelijke en regionale patiënten en consumentenorganisaties (en ook ervaringen/opinies, 
kwaliteitscriteria, criteria voor keurmerken);

• Wetenschappelijk onderzoek van instituten/organisaties als NIVEL, RIVM, ZonMW, Nza, CVZ, universiteiten.
Als bepaalde informatie niet voorhanden is wordt aanvullend onderzoek gedaan. Door bijvoorbeeld letterlijk met 
de patiënt in gesprek te gaan in interviews of panelgesprekken over de ervaren zorg, proberen we knelpunten en 
behoeften naar boven te halen. Ook wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de klanttevredenheid over de 
zorg. Verzekerden met ervaring in de wijkverpleging delen op die manier hun ervaring. Die informatie vormt input 
voor het beleid.

Daarnaast wordt relevante informatie gebruikt die beschikbaar is uit: marktonderzoeken, data uit eigen  
systemen zoals klachtenmanagement, Zorgbemiddeling & Advies en Reviews & Ratings die door verzekerden  
op www.vergelijkenkies.nl zijn achtergelaten. 

Ideeën over zorg delen met Coöperatie VGZ
Wanneer zorgaanbieders of verzekerden een goed idee hebben voor de zorg, dan kan dat gedeeld worden met  
VGZ op de website: 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.

http://www.vergelijkenkies.nl
https://deelhetmet.vgz.nl
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