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De transparante zorginkoop van VGZ 

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. 

 

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 
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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 

elkaar 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 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 op geboortezorg 

VGZ wil samen met (vertegenwoordigers van) geboortezorgaanbieders werken aan een 

sterke, toekomstbestendige geboortezorgketen waarin moeder en kind centraal staan. De 

huidige zorg voor moeder en kind is georganiseerd in een sterk gescheiden eerste en tweede 

lijn. Geboortezorg wordt in toenemende mate rond de klant georganiseerd met als basis: ‘In 

de eerste lijn wat kan, in de tweede lijn wat nodig is’. Om deze visie te realiseren wordt de 

zorg in de eerste lijn en het ziekenhuis in samenhang ingekocht met als uitgangspunt 

kwaliteit en continuïteit van zorg, waar deze ook verleend wordt. Het zorgaanbod in de 

eerste lijn en in het ziekenhuis wordt aangeboden conform de 24/7 bereikbaarheidsnormen.  
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Alle betrokkenen in de keten Geboortezorg hebben hun visie gegeven in de stuurgroep 

‘Zwangerschap en Geboorte’. De aanbevelingen van de stuurgroep zijn leidend voor de 

inkoop van geboortezorg door VGZ. 

1. Moeder en kind in de hoofdrol 

2. Gezond oud worden begint in de baarmoeder 

3. Goed geïnformeerde zwangere 

4. Samen verantwoordelijk 

5. Aandacht voor vrouwen in achterstandsituaties 

6. Bevallende vrouw niet alleen 

7. 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid. 

Kraamzorg 

In 2016 wil VGZ goede kraamzorg inkopen op basis van de pijlers medisch inhoudelijke 

kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. We streven ernaar afspraken te maken met 

organisaties die van optimale kwaliteit zijn en continuïteit bieden. Wij streven naar 

wederzijdse transparantie over wat wij kunnen en willen bieden ten behoeve van onze 

gezamenlijke klanten. Dit doen we door via spiegelinformatie gecontracteerde organisaties te 

informeren over hun scores op deze drie pijlers. 

Om onze verzekerden te helpen bij het vinden van de gewenste organisatie, tonen we een 

aantal van die scores ook op onze website www.vergelijkenkies.nl (hierna kortweg V&K).  

Medische inhoudelijke kwaliteit 

Voor de pijler medisch inhoudelijke kwaliteit gebruikt VGZ de kwaliteitsindicatoren conform 

de Kwaliteitswet zorginstellingen. Het tijdig aanleveren van de kwaliteitsindicatoren op de 

daarvoor beschikbare landelijke portal, is een VGZ-instapvoorwaarde evenals het bezitten 

van een HKZ of ISO certificaat met toepassingsgebied kraamzorg. 

Een aantal van deze indicatoren tonen we op V&K en ook of de kraamzorgorganisatie in het 

bezit is van het WHO-borstvoedings-certificaat. Deze gegevens zijn transparant voor 

iedereen. 

Klantbeleving 

VGZ zal in 2016 verzekerden benaderen om klantevaluatielijsten te vullen over de ontvangen 

kraamzorg. VGZ verwacht ook van haar zorgaanbieders dat zij de klanttevredenheid meten. 

De vragen die gesteld worden en de resultaten worden gepubliceerd op Vergelijk & Kies  

Zorgkosten  

VGZ betaalt een gedifferentieerd kraamzorgtarief. De criteria die wij hanteren zijn de 

aanwezigheid van het Calibris-certificaat én de verhouding van kraamverzorgende in 

loondienst versus ZZP’ers bij een kraamzorgorganisatie. 
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Criteria kwaliteit en doelmatigheid 

Kraamzorg 

VGZ sluit overeenkomsten met kraamzorgaanbieders die kwaliteit bieden. VGZ stelt een 

aantal voorwaarden aan kraamzorgorganisaties voor het sluiten van een overeenkomst. Dit is 

in het belang van onze verzekerden maar ook van de kraamzorgorganisaties die zich 

inspannen om de kwaliteit van zorg op peil te houden. Het betreft de volgende voorwaarden:  

De kraamzorgorganisatie  

- houdt zich aan de Zorgbrede Governance Code, 

- is HKZ of ISO-gecertificeerd, toepassingsgebied kraamzorg, 

- voldoet aan haar verplichtingen ten aanzien van de Kwaliteitswet zorginstellingen en 

maakt haar kwaliteitsindicatoren tijdig transparant via de daarvoor beschikbare landelijke 

portal(Dit geldt overigens niet voor nieuwe kraamzorgorganisaties), 

- voert in totaal minimaal 150 kraamverzorgingen per jaar uit, 

- alle kraamverzorgenden staan geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg, 

- kan haar financiële gezondheid aantonen met een goede current ratio en solvabiliteit, 

- voldoet voorts aan al het overige wat is opgenomen in de Zorgovereenkomst Kraamzorg 

2016. 

Geboortecentra 

Voor geboortecentra hanteren wij de volgende voorwaarden voor een overeenkomst 

Eerstelijns Geboortecentrum 2016 

- Het Eerstelijns Geboortecentrum faciliteert natale en postnatale zorg, waarvan het beheer 

en exploitatie wordt uitgevoerd door zorgaanbieders van eerstelijns geboortezorg, zoals 

eerstelijns verloskundigen en/of kraamzorginstellingen. 

- De locatie waar het Eerstelijns Geboortecentrum is gehuisvest, grenst aan of bevindt zich 

in een ziekenhuis, waardoor de verzekerde indien nodig, direct de medisch specialistische 

zorg kan krijgen geleverd via een droge toegang. 

- Het Eerstelijns Geboortecentrum maakt afspraken met de tweede lijn om continuïteit van 

zorg te waarborgen indien doorverwijzing naar de tweede lijn noodzakelijk is. Monitoring 

ten aanzien van deze doorverwijzing wordt transparant aangeboden aan VGZ. 

- De klant is geheel vrij in het kiezen van haar eerstelijns verloskundige die in het 

Eerstelijns Geboortecentrum de bevalling zal begeleiden. 

- Er is sprake van participatie in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). 

- Voor bevallen met lachgas hanteert VGZ een apart addendum bij de overeenkomst 

Eerstelijns Geboortecentrum. De voorwaarden en criteria hiervoor kunnen bij VGZ 

worden opgevraagd. 
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Proces rond de zorginkoop  

Zorginkoop Kraamzorg 

Het inkoopproces met betrekking tot Kraamzorg 2016 ziet er als volgt uit: 

November 2014 

Klankbordgroep Kraamzorg. Hierin zijn vertegenwoordigd: de landelijke koepels (ACTIZ, BTN, 

SPOT), het Kenniscentrum Kraamzorg, de NPCF, een aantal grote en kleinere 

kraamzorgorganisaties.  

Doel: delen van onze visie ten aanzien van de ontwikkeling van geboortezorg in zijn 

algemeenheid en de rol van de kraamzorgorganisaties hierin. De input van de vorige 

Klankbordgroep (april 2014) is afgestemd op de visie van VGZ en verwerkt in het 

zorginkoopbeleid kraamzorg 2016. In deze klankbordgroep wordt het zorginkoopbeleid 2016 

ten finale gedeeld en alvast een doorkijk naar het zorginkoopbeleid 2017 gemaakt.  

December 2014 

Kraamzorgorganisaties zijn schriftelijk door ons geïnformeerd over hun verantwoordelijkheid 

ten aanzien van het tijdig aanleveren van de kwaliteitsindicatoren voortvloeiend uit de 

Kwaliteitswet, de Overeenkomst Kraamzorg 2015 en het zorginkoopbeleid 2016.  

Februari 2015 

Kraamzorgorganisaties zijn schriftelijk door ons geïnformeerd over de wijzigingen in ons 

Zorginkoopbeleid 2016 en de nieuwe digitale wijze van contracteren voor de overeenkomst 

2016.  

Maart/April 2015 

Gesprekken met de landelijke koepels (ACTIZ/BTN).  

Doel: de rol van kraamzorgorganisaties en de koepels in de keten van geboortezorg 

bespreken. Tevens wordt er gekeken naar de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van 

kraamzorg.  

Regio bijeenkomsten. (Hiervoor worden per regio de verloskundigen en de 

kraamzorgorganisaties uitgenodigd).  

Doel: het zorginkoopbeleid kraamzorg 2016 en het bijbehorende proces toelichten en regio-

ontwikkelingen bespreken. 

Juni/Juli 2015 

De door kraamzorgorganisaties geplaatste kwaliteitsgegevens op de landelijke portal worden 

door VGZ vertaald naar de Goede Zorg sterrenmethodiek. De score wordt aan iedere 

kraamzorgorganisatie aangereikt via spiegelinformatie tegelijk met de individuele tarieven 

voor contractjaar 2016. Tariefdifferentiatie vindt plaats op basis van het wel/niet bezitten 

van het Calibris certificaat en de verhouding van kraamverzorgenden in loondienst versus 

ZZP’ers. 
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Augustus 2015 

Kraamzorgorganisaties worden door ons schriftelijk geïnformeerd over de wijze waarop zij 

via de digitale tool per 1 september een overeenkomst met VGZ kunnen afsluiten. 

September 2015 

Begin september bieden wij aan alle in 2015 gecontracteerde kraamorganisaties, de 

vragenlijst voor de Overeenkomst Kraamzorg 2016 aan via een digitale tool van Vecozo. Het 

zorginkoopbeleid 2016 is verankerd in deze vragenlijst. Wanneer uit de ingevulde vragenlijst 

blijkt dat uw kraamzorgorganisatie voldoet aan alle zorginkoopcriteria, ontvangt u een mail 

met een link naar de Overeenkomst Kraamzorg 2016. Door deze overeenkomst uiterlijk  

1 november online te accepteren, wordt de Overeenkomst Kraamzorg 2016 een feit. Voor 

dit digitale contracteerproces heeft u een geldig Vecozo-certificaat nodig.  

Ook nieuwe kraamzorgorganisaties kunnen zich vanaf begin september via deze tool bij ons 

aanmelden voor een overeenkomst kraamzorg 2016. 

Oktober 2015 

Alle overeenkomsten die uiterlijk half oktober zijn afgesloten, kunnen worden gepubliceerd 

op Vergelijk & Kies.  

Medio November 2015 

Publicatie gecontracteerde kraamzorgaanbieders op Vergelijk & Kies. 

Klankbordgroep Kraamzorg.  

Doel: gezamenlijke visie ten aanzien van geboortezorg en kraamzorg in het bijzonder 

uitwisselen en input ophalen voor zorginkoopbeleid kraamzorg 2017. 

Communicatie Kraamzorg 

Kraamzorgorganisaties kunnen vragen stellen en informatie ophalen over de overeenkomst 

en het bijbehorende proces.  

Per E-mail (bij voorkeur): 

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar zorginkoopkraamzorg@vgz.nl.  

De gestelde vragen zullen binnen 10 werkdagen worden beantwoord. Indien wij aanvullende 

informatie nodig hebben om uw vraag te beantwoorden, zullen wij telefonisch met u contact 

opnemen. Terugbelverzoeken zullen wij binnen 5 werkdagen honoreren.  

Per telefoon: 

Wanneer de kraamzorgorganisatie telefonisch een vraag over de overeenkomst wil stellen is 

hier mogelijkheid toe. De vragen kunnen worden gesteld aan de inkopers en assistent 

inkoper van VGZ via het secretariaat op telefoonnummer secretariaat: 040-2975606 
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Zorginkoop Geboortecentra 

Zorgverzekeraars maken uiterlijk half november kenbaar met welke zorgverleners zij een 

contract hebben gesloten voor het komend jaar. Op die manier kan de verzekerde een keuze 

maken uit de polissen van de verschillende zorgverzekeraars. Daarom bieden wij uiterlijk eind 

september 2015 de overeenkomst Eerstelijns Geboortecentra 2016 aan. Wij verzoeken de 

zorgverleners uiterlijk half oktober de overeenkomst getekend te retourneren. De 

overeenkomst wordt op papier aangeboden. 

Uiterlijk eind half september 2015 wordt de overeenkomst definitief vastgesteld op basis 

van de op moment bekende NZa (tarief)beschikking 2016. De overeenkomst wordt 

aangeboden aan de gecontracteerde geboortecentra en eventuele nieuwe aanbieders die 

hiervoor in aanmerking komen. 

Heeft u vragen over ons inkoopproces en – beleid, dan kunt u deze digitaal stellen via de  

e-mailadressen: zorginkoopverloskunde@vgz.nl of zorginkoopkraamzorg@vgz.nl  

Wij streven ernaar binnen 10 werkdagen op uw mail te reageren. 

Diversiteit van 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.  

Innovaties 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. Hierover kunt u lezen in ons magazine over kwaliteit 

en innovaties in de zorg: Beter! Om de zorg in Nederland goed en betaalbaar te houden, is 

het nodig om de zorg te blijven vernieuwen. We blijven op zoek naar nieuwe ideeën voor 

innovaties. Daarom hebben we een innovatieloket waar ideeën ingediend kunnen worden en 

ieder jaar organiseren we de VoorGoedeZorg-wedstrijd. (zie www.vgz.nl/zorgvernieuwing). 

Daarnaast werken we in leertuinen en in pilotregio’s voor geboortezorg samen met 

zorgaanbieders en andere zorgpartijen aan verbetering van goede en gepaste zorg.  
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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 omstandigheden (waaronder maar niet uitsluitend wijzigingen in wet- en/of 

regelgeving) hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding geven. 

Betrokkenheid van de verzekerden en zorgaanbieders  

Zorgaanbieders: 

Tweemaal per jaar overleggen wij met de Klankbordgroep Kraamzorg over de visie van VGZ 

en het (zorginkoop-)beleid. In deze klankbordgroep zijn behalve de landelijke koepels, het 

Kenniscentrum Kraamzorg en de NCPF, ook een aantal grote en kleinere 

kraamzorgorganisaties vertegenwoordigd. 

Verzekerden 

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. 
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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: https://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 


