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Zinnige zorg:  
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen

1 Inkoopbeleid 
2017
Het duurzaam betaalbaar houden 
van de zorg is een enorme maat
schappelijke uitdaging. We zien het 
als onze voornaamste opdracht om 
daaraan een bijdrage te leveren én 
aandacht te houden voor kwaliteit. 
Kwalitatief goede zorg (in één keer 
goed, niet onnodig, doelmatig) is 
immers wenselijk voor patiënten en 
leidt vaak tot lagere zorgkosten. 
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Zorginkoop VGZ: samen werken aan zinnige 
zorg
Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt 
centraal staat en waarbij verspilling en overdaad 
worden vermeden. Het is onze rol om zinnige 
zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij geloven 
we in cocreatie met zorgaanbieders, belangen
organisaties, patiënten en verzekerden.

Zorgaanbieders leren ons wat goede zorg is
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij vol
gen de kwaliteitsnormen van de beroepsgroep; 
we stimuleren dat de beroepsgroep op zoek gaat 
naar kwaliteitsindicatoren en normen bepaalt.  
We houden wel oog voor de kwaliteit die alle 
instellingen en zorgaanbieders leveren. We kijken 
in het bijzonder naar de voorlopers, die in zo  
genoemde good practices de kosten van behan
delingen reduceren en tegelijkertijd de kwaliteit 
van zorg behouden of verbeteren. Daar leren we 
graag van. Dat doen we door daarover met u in 
gesprek te gaan. Daarnaast kunt u met uw ideeën 
terecht bij een speciaal VGZloket voor zinnige 
zorg. In onze leer en proeftuinen zijn we ook  
al concreet aan de slag met good practices.  
VGZ is actief in drie van de negen proeftuinen  
die het ministerie van VWS heeft aangewezen. 
Verder participeren en initiëren we samen met 
zorgaanbieders in diverse leertuinen in Nijmegen, 
Gorinchem, Uden, Noord Limburg en de  
Drechtsteden.

Onze focus op zinnige zorg vraagt van u dat u 
 kritisch kijkt naar mogelijkheden om kwaliteit en 
doelmatigheid van zorg inzichtelijk te maken en 
waar mogelijk te verbeteren. Deze focus vraagt 
van ons dat we ons maximaal inzetten voor een 
brede implementatie van (nieuwe) werkwijzen en 
concepten uit de good practices. Dat doen we 
onder meer door aanbieders die aan de hand van 
good practices met ons aan de slag willen, voor
rang te geven in onze contractering, bijvoorbeeld 
via meerjarencontractering en/of speciale prijs
afspraken. 

De patiënt staat centraal
We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel als patiënt als binnen het 
sociale domein. Zo onderschrijven wij het belang 
van shared decision making en een sterke posi
tie van de patiënt. Patiënten die actief betrokken 
zijn bij de diagnose en behandeling kijken kriti
scher naar de mogelijkheden. Door zorgvuldige 
 diagnostiek, zonder dubbelingen of verspilling, 
wordt zorg maatwerk en voorkomen we over
behandeling. Daarnaast willen we het sociale 
domein versterken, zodat mensen beter zelf
standig kunnen leven. Dat doen we in samenspel 
met de eerstelijn en met gemeenten.  

Van elkaar leren
Werken aan zinnige zorg doet én kan Coöperatie 
VGZ nooit alleen. Wij doen dat samen met en op 

gezag van zorgaanbieders en patiënten. Samen 
werken aan zinnige zorg is: werken aan goede 
en betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Dat 
kan alleen vanuit de bereidheid om van elkaar 
te leren, en door elkaar te blijven uitdagen. Dat 
geldt over de hele linie: van de curatieve zorg tot 
het sociale domein en van de eerstelijn tot de 
specialistische geestelijke gezondheidszorg. 

Onze visie op farmaceutische zorg

Farmaceutische zorg omvat twee componenten: 
de geneesmiddelen en de begeleidende zorg
taken. Wij kopen deze zorg hoofdzakelijk in bij 
apotheekhoudenden. 

Begeleidende zorgtaken
We blijven zoeken naar de optimale uitvoering van 
begeleidende zorgtaken en nodigen  apothekers 
uit om inzichtelijk te maken wat de toegevoegde 
waarde hiervan is voor verzekerden. Over farma
ceutische begeleiding rond opname, ontslag  
en polikliniekbezoek maken wij afspraken met  
ziekenhuizen.

Geneesmiddelen
VGZ werkt samen met zorgaanbieders aan zinnige 
farmaceutische zorg. Daarom maken wij met 
voorschrijvers afspraken over hun voorschrijf
gedrag en verwachten wij van apothekers dat 
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zij de medicatie doelmatig afleveren. We nemen 
hierbij de richtlijnen van de beroepsgroepen als 
vertrekpunt. Ons doel is tweeledig. Ten eerste 
streven we naar het gepast gebruik van genees
middelen. Ten tweede willen we het gebruik van 
dure geneesmiddelen terugdringen als er goed
kopere generieke of therapeutische alternatieven 
voorhanden zijn. 

Tariefstelling
Bovenstaande punten komen samen in de tarief
stelling voor apotheken; deze wordt bepaald 
door de individuele prestaties van apotheken met 
betrekking tot medische kwaliteit, klantervaring 
en betaalbaarheid. 

Besparingen geven we terug aan verzekerden
Om de kosten van geneesmiddelen in de hand te 
houden, maken we prijsafspraken met fabrikanten 
en importeurs. De besparingen die we zo  
realiseren, geven wij terug aan onze verzekerden. 
Dit doen wij door de geneesmiddelen waarvoor 
VGZ kortingen heeft bedongen niet ten laste te 
brengen van het eigen risico. Daarnaast profite
ren alle verzekerden via een lagere premie.
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2 Toelichting op 
onze criteria
In dit hoofdstuk leest u hoe we  
omgaan met gedifferentieerde inkoop, 
onze zorgplicht, specifieke apotheek
vormen, nieuwe toetreders, misbruik  
en oneigenlijk gebruik, selectieve inkoop 
en diversiteit van zorgaanbieders. 

Wij streven naar een 
goede kwaliteit van 
zorg tegen betaalbare 
zorgkosten
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Gedifferentieerde inkoop

VGZ koopt farmaceutische zorg in voor al haar 
verzekerden die daar recht op hebben vanuit de 
Zorgverzekeringswet (Zvw). Wij streven naar een 
goede kwaliteit van zorg tegen betaalbare zorg
kosten. Dat doen we via onderstaande indicatoren, 
die naar landelijke en eigen inzichten een goede 
afspiegeling vormen van betaalbaarheid,  
medische kwaliteit en klantbeleving. De scores 
op de gewogen indicatoren leiden uiteindelijk tot 
indeling in een apothekersprofiel van A (laagste 
score) tot E (hoogste score). Uw apothekers
profiel heeft consequenties voor de hoogte van 
de tarieven die wij u voor 2017 aanbieden.

Betaalbaarheid
Om met u een betere betaalbaarheid te bereiken, 
kijken we naar:
•  besparingspotentieel op preferente genees

middelen;
•  besparingspotentieel op substitueerbare 

geneesmiddelen;
•  passende verhouding tussen wekelijkse, 

tweewekelijkse en driewekelijkse uitgifte.

Medische kwaliteit
Om medische kwaliteit te kunnen beoordelen, 
maken we een selectie uit de kwaliteitsindicatoren 
farmacie (SKIF, uitvraag over 2015).

Klantbeleving
Om klantbeleving te kunnen beoordelen, ge  
bruiken we de CQi. De thema’s die we daarbij 
hanteren, zijn: bevorderen van juist medicij
ngebruik, privacy, begrijpelijke informatie
voorziening en bejegening. Daarnaast nemen  
we mee in hoeverre uw patiënten de apotheek 
aanbevelen bij derden.  (uitvraag CQi 2016). 

Good practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar  
te houden zet VGZ in op zinnige zorg via good 
practices. Soms is dat zorgvernieuwing, soms  
is dat een al bestaande werkwijze die navolging 
verdient. Criteria voor een good practice zijn de 
volgende:
•  vernieuwende methode, techniek, handels

wijze, procedure, samenwerking of technolo
gische ontwikkeling;

•  zinnige zorg; betaalbare zorg waarin de  
patiënt centraal staat en verspilling en  
overdaad worden vermeden; 

•  vastgesteld in de praktijk;
•  op andere plekken toepasbaar; 
•  de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 

vervullen richting zorgaanbieders.

Een voorbeeld van een good practice is de  
proeftuin ‘Blauwe Zorg’ in de regio Maastricht. 

Daar selecteren we samen met een coalitie van 
patiënten, huisartsen, ziekenhuis en apothekers 
geschikte medicatie voor een voorkeursformula
rium voor obstructieve longaandoeningen. In dit 
project hebben artsen en apothekers een lijst met 
voorkeursmiddelen opgesteld, waarna VGZ de 
fabrikanten vraagt offertes uit te brengen. Omdat 
er veel vergelijkbare middelen op de markt zijn, 
verwachten we hier besparingen te realiseren 
zonder een verlies aan kwaliteit van zorg. 

Wij zijn binnen de farmaceutische zorg actief op 
zoek naar meer van dit soort initiatieven, die de 
zorg verbeteren en de doelmatigheid verder ver
groten. Wij nodigen u dan ook uit om dergelijke 
initiatieven aan te reiken via ons loket voor zin
nige zorg: goodpractices@vgz.nl. U kunt uw idee 
natuurlijk ook bespreken met uw contactpersoon 
bij de afdeling Zorginkoop.

Zorgplicht

VGZ heeft een zorgplicht tegenover haar ver
zekerden en wil daarom voldoende doelmatige 
en verantwoorde zorg met keuzemogelijkheden 
inkopen. Wij garanderen onze verzekerden een 
voldoende gecontracteerd zorgaanbod. Wij zijn 
van mening dat het huidige aantal ge contrac
teerde apotheken ruimschoots voldoet. Daarom 
richten we ons primair op zorgaanbieders met wie 
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al een contractuele relatie bestaat. Als (nieuwe) 
apotheken ons benaderen voor een overeen
komst, dan toetsen we hen aan de hand van de 
volgende criteria: 
•  in hoeverre lost de nieuwe apotheek een 

bereikbaarheidsprobleem op; dat is bijvoor
beeld mogelijk na het sluiten van een apotheek 
in een bepaald stadsdeel zonder nabij gelegen 
alternatief of bij de bouw van een grote 
nieuwe wijk; 

•  in hoeverre resulteert de nieuwe apotheek in 
betere zorg voor VGZverzekerden dan voor
heen (bijvoorbeeld door verbeterde eerste
lijns samenwerking met extra programma’s 
voor farmaceutische zorgverlening);

•  in hoeverre is het zorgaanbod onder
scheidend ten aanzien van medisch  
inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en  
kosten van farmaceutische zorg;

•  in hoeverre is er sprake van toename van de 
keuzemogelijkheden voor verzekerden waar
bij als voorwaarde geldt dat een apotheek
houdende vanuit de nieuwe situatie een eco
nomisch bestaansrecht moet kunnen hebben. 

Individuele apotheken en apotheken die deel  
uitmaken van een keten behandelen we in dit 
opzicht gelijk.

Verder behoudt VGZ zich het recht voor om voor 
2017 geen nieuwe overeenkomst aan te bieden 
als een apotheek in gebreke blijft, bijvoorbeeld in 
de volgende gevallen:

•  de apotheekhoudende scoort laag op (een 
combinatie van) betaalbaarheid, klantervaring 
en medische kwaliteit en valt daardoor in het 
laagste profiel;

•  de apotheekhoudende levert geen (of onvol
doende) informatie aan over betaalbaarheid, 
klantervaring of medische kwaliteit.

Wij zoeken een alternatief als de zorgplicht in 
gevaar dreigt te komen. Uiteraard zoeken we 
doorlopend naar mogelijkheden om alternatieve 
distributiekanalen te ontwikkelen.

Als een verzekerde gebruik maakt van een 
nietgecontracteerde leverancier geldt er een 
lagere vergoeding op basis van de lijst maximale 
vergoedingen. 

Selectief polissen

VGZ maakt voor farmaceutische zorg gebruik  
van zogenaamde selectief polissen, waarbij 
de verzekerde voor een volledige vergoeding 
gebruik moet maken van geselecteerde zorgaan
bieders. Dit impliceert dat we niet alle apotheek
houdenden een overeenkomst aanbieden voor 
selectief polissen. Om voor deze selectief polis
sen in aanmerking te komen, moet u ten minste 
voldoen aan onderstaande criteria:
•  u hebt een overeenkomst met VGZ voor 

 farmaceutische zorg;

•  u bent onderscheidend met betrekking tot 
medische kwaliteit, klantervaring en betaal
baarheid. 

In de procedure, die begin september bekend 
gemaakt wordt, geven we aan voor welke polis
sen en op welke wijze wij selectief inkopen.

Zorgaanbod

VGZ koopt de volgende prestaties in: 
1  terhandstelling van een URgeneesmiddel;
2  instructie patiënt URgeneesmiddel 

gerelateerd hulpmiddel;
3  medicatiebeoordeling chronisch URgenees

middelgebruik;
4  farmaceutische begeleiding bij dagbehande

ling/polikliniekbezoek;
5  farmaceutische begeleiding bij ziekenhuis

opname;
6  farmaceutische begeleiding in verband met 

ontslag uit het ziekenhuis.

De prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische 
zorg zijn functioneel omschreven. Prestatie 1 kan 
slechts door apotheekhoudenden worden uit
gevoerd. Prestatie 2 en 3 kunnen door VGZ ook 
bij anderen dan apotheekhoudenden worden 
ingekocht. Prestatie 4, 5 en 6 vragen een inzet 
van meerdere zorgaanbieders; het ziekenhuis 
heeft hierbij de hoofdverantwoordelijkheid.
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Gegevensuitwisseling

Uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorg
aanbieders is voor ons van belang. Wij stellen 
daarbij eisen aan zowel de ontvanger als aan de 
verzender van informatie. Uiteraard dient de ver
zekerde altijd op de hoogte te worden gesteld 
als persoonlijke informatie 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). 

Specifieke apotheekvormen

Naast de bovengenoemde criteria voor het  
contracteren van farmaceutische zorg maken  
we onderscheid in de vormen van apotheken. 
Hieronder geven we inzicht in enkele specifieke 
apotheekvormen en hun functie. 

Poliklinische apotheken
Wij zijn van mening dat de poliklinische apo
theek vooral een spilfunctie heeft rond doelma
tig voorschrijven en afleveren van extramurale 
medischspecialistische geneesmiddelen. Van
wege de nauwe contacten met tweedelijns voor
schrijvers wordt de poliklinische apotheek gezien 
als een brug tussen de eerste en tweedelijns 
voorschrijvers. Poliklinische apotheken vervullen 

een belangrijke rol bij de uitvoering van farma
ceutische begeleiding bij opname in en ontslag 
uit de tweedelijn, polikliniekbezoek en de uitwis
seling van medicatiegegevens. Van poliklinische 
apotheken verwachten wij dat zij ondoelmatig 
voorschrijven van medisch specialisten in zie
kenhuizen signaleren en beïnvloeden, zodanig 
dat het voorschrijfgedrag doelmatig wordt. We 
maken afspraken met poliklinische apotheken om 
de prestaties op deze punten zichtbaar te maken. 

Spoedeisende farmaceutische zorg
De spoedeisende farmaceutische zorg wordt 
volgens een landelijke nonconcurrentieel model 
ingekocht door alle zorgverzekeraars. De inkoop
gesprekken met de zorgaanbieders voor het 
leveren van spoedeisende farmaceutische zorg 
worden gevoerd door twee representerende 
zorgverzekeraars, waaronder de grootste zorg
verzekeraar 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 aan verzekerden een 
belangrijke plaats inneemt. Tegen deze achter
grond staan we in principe afwijzend ten opzichte 
van zogenaamde ‘unieke leveranciers’ (leve
ranciers die op landelijke schaal en/of met een 

beperkt assortiment geneesmiddelen al dan niet 
exclusief distribueren). Naar onze mening is er  
alleen behoefte aan een ‘unieke leverancier’ als 
deze zorg kan leveren die in de regionale samen
werking tussen openbare apotheek en/of polikli
nische apotheek en ziekenhuis niet te leveren is. 

Gelijke behandeling

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Het is 
voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar 
wat geleverd wordt. Voor alle aanbieders binnen 
een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde voor
waarden. Aanbieders die hieraan voldoen, bieden 
in onze ogen immers zinnige zorg. 

Diversiteitsbeleid

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met gods
dienst, gezindheid en levensovertuiging van de 
verzekerde door geen zorgaanbieders uit te slui
ten met een bepaalde godsdienst of overtuiging. 
Wij discrimineren op deze punten niet tussen 
zorgaanbieders bij de inkoop van zorg. Te ver
wachten is dat onder zorgaanbieders soortgelijke 
levensovertuigingen en gezindten voorkomen 
als onder verzekerden. Dat betekent dat we zorg
aanbieders van alle overtuigingen en gezindheid 
hebben gecontracteerd. Verzekerden kunnen, 
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voor zover de verzekeringsvoorwaarden daar 
geen beperkingen aan stellen, vrij uit deze zorg
aanbieders kiezen. Voor elke verzekerde is er dan 
in principe een passende zorgaanbieder beschik
baar. 

Misbruik & Oneigenlijk gebruik  
en Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een belangrijke rol in de toezicht op 
Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Gepast gebruik 
(MOG). Wij willen dat onze verzekerden een juiste 
prijs betalen voor de genoten zorg. Daarom moni
toren we de komende jaren extra op rechtmatige 
declaraties en doelmatigheid van verleende zorg.
Onder gepaste zorg verstaat VGZ die zorg die 
voor de gebruiker, op het moment van gebruik, 
noodzakelijk, effectief en doelmatig is. Voor mis
bruik hanteren we volgende definitie: onrecht

matig handelen, dat ten laste komt van voor 
de zorg bestemde middelen. Er is sprake van 
misbruik als feiten of omstandigheden opzette
lijk door de zorgaanbieder worden verzwegen, 
opzettelijk een verkeerde of onvolledige voor
stelling van zaken gegeven wordt, valse opgave 
verstrekt wordt over de zorg of de in rekening te 
brengen tarieven, dan wel het op enigerlei wijze 
daaraan meewerken. We spreken van fraude wan
neer er sprake is van opzet, als de geleverde zorg 
niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet om 
een financieel voordeel te verkrijgen en als de 
zorgaanbieder misleidende informatie verstrekt. 
Onder misleidende informatie verstaan we: 
onjuiste, onvolledige en/of niettijdige informatie 
die ertoe leidt dat een gemiddelde verzekerde 
een beslissing zou kunnen nemen die hij anders 
niet zou hebben genomen, betreffende de keuze 
van een zorgaanbieder of tijdens de behandeling. 
De verzekerde kan door dit besluit, financieel of 

anderszins, schade lijden. Van oneigenlijk gebruik 
is sprake als er geldende regels worden gevolgd 
maar het effect volgens VGZ ongewenst is. Als 
we oneigenlijk gebruik signaleren en we geen 
maatregelen kunnen nemen om het oneigenlijk 
gebruik tegen te gaan, melden we dit bij de NZa 
en/of het ministerie van VWS. 
 
VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het  
volgende principe: high trust, zero tolerance.  
Wij vertrouwen er in beginsel op dat uw organi
satie misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomt 
en gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit 
vertrouwen beschaamt (dit blijkt bijvoorbeeld uit 
spiegelinformatie) en als het gedrag niet wordt 
aangepast dan sturen we bij via zorginkoop, 
materiële controles en fraudeonderzoek. Deze 
sturingsmogelijkheden zetten we proportioneel 
in. We bespreken MOG eveneens tijdens de zor
ginkoopgesprekken. 
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Wij garanderen 
onze verzekerden 
een voldoende  
gecontracteerd 
zorgaanbod

3 Proces  
zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken  
we samen op om het beste resultaat 
te halen. In dit hoofdstuk vindt u  
het proces en de planning van het 
inkoopseizoen 2017. 
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Procesverloop en reactietermijn

Datum Actie 

1 april 2016 Publicatie inkoopbeleid op https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/ 
farmaceutischezorg/inkoopbeleid

Medio april 2016 Informatiebijeenkomst Farmaceutische zorg 

Begin april 2016 Uitvraag vertegenwoordiging op individueel en ketenniveau door VGZ 

26 april 2016 Uiterlijke reactiedatum apotheekhoudenden uitvraag vertegenwoordiging

8 juni 2016 Definitieve terugkoppeling uitvraag vertegenwoordiging aan apotheekhoudenden en  
vertegenwoordigingspartijen

8 juni 2016 Voorleggen conceptovereenkomst aan vertegenwoordigingspartijen en start inkoop
gesprekken 

8 juli 2016 Uiterlijke reactiedatum conceptovereenkomst

1 september 2016 Publicatie procedure contractering selectief polissen 

September – oktober 2016 Aanbieden overeenkomst inclusief aanbod selectief polissen en voeren inkoopgesprekken 

1 november 2016 Sluiting contracteerperiode, om VGZverzekerden tijdig te informeren over gecontracteerde 
farmaceutische zorg 2017

Bereikbaarheid 

Vragen over het inkoopbeleid farmaceutische zorg kunt u stellen via zorginkoop.farmacie@vgz.nl of via 
de regionale zorginkoper. Ons doel is om tijdens de contracteerperiode (van 1 april tot en met 1 novem
ber 2016) vragen over de contractering farmaceutische zorg binnen tien werkdagen te beantwoorden. 

Vertegenwoordiging

Ook voor de contractering farmaceutische zorg 2017 zal VGZ een uitvraag doen. In deze uitvraag kunnen 
apotheekhoudenden kenbaar maken door welke partijen zij zich eventueel wensen te laten vertegen
woordigen voor de onderhandelingen voor 2017. 

Zorg voor actuele en juiste 
informatie

Vektis
VGZ contracteert uitsluitend op basis uw ge 
gevens in Vektis. Wij verwachten dan ook dat  
u deze regelmatig op juistheid en volledigheid 
controleert. Omdat we de contractering van  
farmaceutische zorg volledig digitaal afronden, is 
het van belang dat uw gegevens juist en volledig 
geregistreerd zijn in Vektis.

Mogelijk heeft de apotheek meer dan één locatie 
(niet zijnde uitdeelpost of servicepunt), waar
bij de declaraties onder één AGBcode worden 
gedeclareerd. We kunnen op basis van deze 
declaraties geen onderscheid maken tussen de 
verschillende locaties. Als de AGBcode in het 
voorlooprecord van de declaratie afwijkt van de 
locatie waar de feitelijke zorg wordt geleverd, 
dient in het prestatierecord de AGBcode te wor
den vermeld waar de zorg feitelijk is geleverd. 
Informatie hierover is vindt u in de declaratie
standaard. 

Voor wijzigen van naam, adres, woonplaats, of 
contact c.q. praktijkgegevens, aanvragen van een 
AGBcode en het opvragen van zorgaanbieder
gegevens kunt u contact opnemen met Vektis via 
www.agbcode.nl of 0900-2422633.
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We gaan apotheekhoudenden vaker informeren 
per email. Wij adviseren u dan ook om uw email
adres in Vektis te registreren, dan wel de huidige 
registratie te actualiseren.

Profielindeling
Voor de indeling in apothekersprofielen gebrui
ken we de volgende informatiebronnen:
•  CQi uitvraag 2016;
•  SKIF uitvraag over het jaar 2015 (vindt in het 

eerste halfjaar van 2016 plaats);
•  declaratiedata eerste helft van 2016.
U kunt aan de CQimeting deelnemen via een 
van de volgende CQi geaccrediteerde meetbu
reaus: Qualizorg, Tevreden.nl, Argo, Triqs, Facit, 
ZorgDNA en Meteq. De documenten die van 
belang zijn, zoals de vragenlijst, vindt u op de 
website www.patientervaringsmetingen.nl.  
Meer informatie over de SKIF uitvraag vindt u  
op www.knmp.nl.

Voorbehoud voor wets- en  
beleidswijzigingen

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorg
inkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet  
aangekondigde overeenkomsten en andere 
 uitingen in verband daarmee tussentijds aan 
te passen indien de omstandigheden (waaronder 
maar niet uitsluitend wijzigingen in wet en/of 
regelgeving) of bijzondere ontwikkelingen aan  
de aanbodzijde van de inkoopmarkt hiertoe  
naar het oordeel van VGZ aanleiding geven.  
Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens  
het contracteerproces,  informeren wij u hierover 
via www.cooperatievgz.nl.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Het inkoopcontract vindt u op onze website. 
Onderdeel van dit contract zijn de Algemene 
Inkoopvoorwaarden, die VGZ in alle contracten 
met alle zorgaanbieders heeft opgenomen. 
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4 Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet 
alleen oog voor kwaliteit en betaalbaar
heid, maar ook voor klantbeleving.  
Wij vinden het belangrijk om de ideeën, 
standpunten en ervaring van zorg 
aanbieders en onze verzekerden mee  
te nemen in ons zorginkoopbeleid. 

Op zoek  
naar ideeën  
van verzekerden,  
zorgaanbieders  
en patiënten
organisaties
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Informatiebronnen

Wat vinden onze verzekerden van de zorg die zij 
krijgen, wat zijn hun wensen, behoeften, waar 
lopen zij tegen aan, wat kan er beter? Welke  
normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorg
aanbieders aan tegen de zorg die ze leveren?  
Wij vragen het de zorgaanbieders en onze ver
zekerden. Wij krijgen kennis van en inzicht in 
klantbeleving uit bestaande informatiebronnen 
en door aanvullend onderzoek. Zo maken we 
gebruik van markt en evaluatieonderzoek,  
patiëntwaarderingen op de Zorgkaart Nederland 
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we  
krijgen via onze afdelingen Klachtenmanagement 
en Zorgadvies & Bemiddeling. Ook deze informa
tie gebruiken we in onze inkoop en we gaan hier
over graag met u in gesprek.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbieders 
en verzekerden naar hun ideeën voor de zorg.  
We zijn actief op zoek naar good practices op het 
terrein van zinnige zorg. Dat is betaalbare zorg 
waarin de patiënt centraal staat en verspilling en 
overdaad worden vermeden. Zorgaanbieders, 
patiëntenorganisaties en verzekerden hebben zelf 
vaak goede ideeën over wat er anders of beter 
kan. Die ideeën halen we op via cocreatiesessies, 
in onze inkoopgesprekken en via een apart Zinnige 
Zorg Loket voor het aandragen van good practices: 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
hetzinnigezorgloket

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die ge 
vraagd en ongevraagd advies geeft op gebieden 
die voor verzekerden van belang zijn zoals zorg, 
gezondheid, klantwaardering en andere maat
schappelijke onderwerpen. De ledenraad bestaat 
uit afgevaardigden van de leden van Coöperatie 
VGZ en moet goedkering geven aan voorstellen 
over bijvoorbeeld fusies, statutenwijzigingen, de 
vaststelling van de jaarrekening en de benoeming 
van leden van de Raad van Bestuur en de Raad 
van Commissarissen. Personen die een verzeke
ringsovereenkomst sluiten met één van de zorg
verzekeraars van Coöperatie VGZ zijn daarmee 
automatisch lid van de coöperatie. 

D0169-201603
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