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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 

afspraken te maken met aanbieders. We beseffen tegelijkertijd dat niet alles meetbaar is. 

Bovendien spelen patiëntenvoorkeuren terecht een grote rol in de zorg.   
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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 van VGZ 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 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. 

Verloskundige zorg 

In 2016 wil VGZ Goede Zorg inkopen voor eerstelijns verloskunde, kraamzorg en 

geboortecentra. Goede Zorg is zorg met een optimale verhouding tussen medische kwaliteit, 

klantbeleving en zorgkosten.  

Medisch inhoudelijke kwaliteit:  

Geboortezorg verleners registreren de zorg bij de stichting Perinatale Registratie Nederland 

(PRN). Sommige PRN gegevens zijn openbaar, sommige niet. De openbare PRN gegevens 

gebruikt VGZ voor de zorginkoop. VGZ verwacht dat bij afwijkingen ten opzichte van het 

landelijk gemiddelde data, de contractant actie onderneemt om de kwaliteit te verbeteren én 

dat de contractant deze verbeteractie kan tonen indien deze door VGZ wordt opgevraagd. 

VGZ zal, indien nuttig voor verzekerden, de openbare gegevens gebruiken op haar site 

www.vergelijkenkies.nl . Dit gebeurt altijd na consultatie van de beroepsgroep.  

Klantbeleving:  

VGZ verwacht van haar zorgaanbieders dat zij de klanttevredenheid meten. VGZ zal in 2016 

ook zelf verzekerden benaderen om klantevaluatielijsten te vullen over de ontvangen 

verloskundige zorg. De resultaten hiervan zijn in te zien op de site www.vergelijkenkies.nl.  

Zorgkosten: 

Zorg dient gepast te zijn. Dit wil zeggen dat precies de zorg geleverd wordt die nodig is, niet 

meer en niet minder. Dit wordt zichtbaar in de zorgkosten. VGZ maakt benchmarks over 

verloskundige zorgkosten. VGZ zal contractanten die negatief afwijken van de gemiddelde 

zorgkosten vragen om een toelichting te geven. Dit kan leiden tot een terugvordering. In dit 

kader is er speciale aandacht voor specifieke diagnose echo’s. 

Integrale Geboortezorg 

VGZ richt zich de komende jaren op de integrale organisatie van geboortezorg. VGZ gelooft 

in het effect van integrale samenwerking op de uitkomsten van geboortezorg op de drie 

pijlers kwaliteit, klantervaring en zorgkosten. In vijf VSV (Verloskundig Samenwerking 

Verband) regio’s wordt stapsgewijs geïntegreerde zorg ingekocht. Het betreft Medisch 

Centrum Alkmaar, Maxima Medisch Centrum Veldhoven, Westfries Gasthuis Hoorn, Groene 

Hart Ziekenhuis Gouda en nog één locatie nader te bepalen.  
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VGZ wil dat alle geboortezorgaanbieders in Nederland vertegenwoordigd zijn in een VSV. Dit 

samenwerkingsverband maakt afspraken over acute zorg, protocollen en richtlijnen voor 

normaal en afwijkend verlopende zwangerschappen en bevallingen, voorlichting aan 

zwangeren, pijnbehandeling en wie verantwoordelijk is tijdens welk proces in de ketenzorg 

(casemanager). 

Criteria kwaliteit en doelmatigheid 

VGZ contracteert kwalitatief goede zorg en stelt een aantal voorwaarden voor het sluiten 

van een overeenkomst. Dit is in het belang van onze verzekerden maar ook in het belang van 

verloskundigen die zich inspannen om de kwaliteit van zorg op peil te houden. 

Het betreft de volgende voorwaarden; 

Iedere verloskundige werkzaam bij de gecontracteerde praktijk:  

- staat ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV; 

- handelt volgens het vigerende Beroepsprofiel Verloskundige en voldoet aan de vigerende 

praktijkinrichtingseisen van de beroepsgroep; 

- bij de zorgverlening de door de KNOV vastgestelde richtlijnen en standaarden in acht 

neemt en het vigerende Verloskundig Vademecum als leidraad voor de zorgverlening; 

- de zorginhoudelijke indicatoren (of de dan met landelijke beroepsvereniging afgestemde 

indicatoren) registreert en gebruikt de resultaten van deze toetsing ter verdere 

optimalisering van de kwaliteit van zorg. De resultaten worden tijdig beschikbaar gesteld 

aan de daarvoor beschikbare portal; 

- bespreekt de adviezen van het College Perinatale Zorg (CPZ) in VSV verband en toetst 

deze op haalbaarheid; 

- VGZ uitdrukkelijk toestemming geeft om gegevens geheel of gedeeltelijk openbaar te 

maken , met betrekking tot: 

a. medisch inhoudelijke kwaliteit van de door de Zorgaanbieder geleverde zorg; 

b. ervaringen van verzekerden ten aanzien van de door de Zorgaanbieder geleverde 

zorg; 

c. de kosten voortvloeiend uit de door de Zorgaanbieder geleverde zorg.  

De Zorgverzekeraar publiceert de hiervoor beschreven informatie op de website 

www.vergelijkenkies.nl . 
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Proces rond de zorginkoop  

Het inkoopproces met betrekking tot verloskundige zorg in 2016 ziet er als volgt uit: 

maart 2015 

Overleg met een aantal afgevaardigden van de beroepsgroep van verloskundigen (KNOV) in 

de vorm van een College van Overleg (CvO). 

Doel: in gesprek met zorgverleners om informatie op te halen om het beleid zo goed mogelijk 

te laten aansluiten op het veld en om de eerste contouren van het nieuwe inkoopbeleid te 

delen. Mogelijkheid voor de zorgverleners om agendapunten aan te dragen waarover het 

gesprek aangegaan kan worden.  

april/mei/juni 2015 

Overleg met een aantal afgevaardigden van de beroepsgroep van verloskundigen (KNOV) in 

de vorm van een College van Overleg (CvO).  

Doel: in gesprek met zorgverleners om informatie op te halen om de overeenkomst zo goed 

mogelijk te laten aansluiten op het veld en het beleid van VGZ. Mogelijkheid voor de 

zorgverleners om agendapunten aan te dragen waarover het gesprek aangegaan kan worden.  

juli/augustus 2015 

Preview van de overeenkomst en het externe beleid op www.cooperatievgz.nl.  

september 2015 

De definitieve overeenkomst wordt aangeboden aan zorgverleners van Verloskunde en/of 

SEO en NT-meting. De zorgverleners kunnen de overeenkomst tekenen in de digitale 

contracteeromgeving. 

Medio november 2015 

Publicatie zorgverleners in Vergelijk & Kies 

Digitale contractering  

Zorgverleners die eerder een overeenkomst Verloskunde en/of SEO en NT-meting met VGZ 

sloten, ontvangen van VGZ een e-mail via het e-mailadres dat in Vektis bekend is. Die e-mail 

bevat een link (https://uitvragen.zp.vecozo.nl) naar een vragenlijst.  

Voor het vullen van de vragenlijst en het digitaal afsluiten van de overeenkomst heeft u een 

geldig, persoonlijk Vecozo-certificaat van één van de praktijkhouder nodig met de autorisatie 

tot het Zorginkoopportaal. Informatie hierover vindt u op de website van Vecozo: 

https://www.vecozo.nl/kennisbank/zp/aanmelden/.  

De vragenlijst dient gevuld te worden door één van de praktijkhouders. VGZ bepaalt aan de 

hand van de antwoorden of uw praktijk in aanmerking komt voor een overeenkomst 

Verloskunde en/of SEO en NT-meting 2016.  

http://www.cooperatievgz.nl/
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Als VGZ u een overeenkomst 2016 aanbiedt, kan de zorgverlener deze doorlezen via 

https://contracteren.zp.vecozo.nl . Vervolgens kan de zorgverlener de overeenkomst 

accepteren of weigeren. Na acceptatie kan de zorgverlener de overeenkomst opslaan of 

printen. De zorgverlener kan de overeenkomst ook altijd teruglezen via 

https://contracteren.zp.vecozo.nl. 

Let op:  

- De link in de e-mail naar de vragenlijst werkt alleen op de computer waarop het 

persoonlijke Vecozo certificaat is geïnstalleerd. 

- U dient de stappen van dit proces in de bovengenoemde volgorde te doorlopen.  

- Zorgverleners die niet eerder een overeenkomst Verloskunde en/of SEO en NT-meting 

met VGZ sloten, dienen zich eerst aan te melden als nieuwe klant via de website van 

Vecozo https://www.vecozo.nl/kennisbank/zp/aanmelden/. Vervolgens kan de 

zorgaanbieder via de link https://uitvragen.zp.vecozo.nl de vragenlijst invullen en bepaalt 

VGZ aan de hand van de antwoorden of de zorgverlener in aanmerking komt voor de 

overeenkomst 2016.  

Communicatie 

Website voor zorgaanbieders geboortezorg 

Op de website www.cooperatievgz.nl vindt u meer informatie specifiek over geboortezorg. 

Hier zijn de op dit moment geldende beleidsdocumenten en voorbeeldovereenkomsten 

opgenomen. Zodra de overeenkomst 2016 definitief is zal ook een voorbeeld overeenkomst 

2016 hier opgenomen worden. 

Vragen? 

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

mailadres zorginkoopverloskunde@vgz.nl Wij streven ernaar binnen 10 werkdagen op uw 

mail te reageren. 

Diversiteit 

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.  
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Innovaties 

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. 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 pilotregio’s voor integrale geboortezorg samen met 

zorgaanbieders en andere zorgpartijen aan verbetering van goede en gepaste zorg.  

Tenslotte gelooft VGZ erg dat op het vlak van kwaliteit leidend tot meer doelmatigheid 

samen met het veld nog veel verbeterpotentieel onbenut blijft. We nodigen u daarom uit 

tijdens de komende maanden in het onderhandelingsproces uw best practises op het vlak 

van kwaliteit EN doelmatigheid met ons te bespreken. 

Nieuwe toetreders 

VGZ streeft er naar bij de inkoop van zorg om zorgverleners van verloskundige zorg en/of 

SEO en NT-meting gelijk te behandelen. Het is niet mogelijk om met alle individuele 

zorgverleners te onderhandelen over de overeenkomsten. VGZ verwelkomt nieuw 

toetredende zorgverleners die voldoen aan de voorwaarden voor het verlenen van de zorg 

zoals beschreven in de overeenkomsten. Er gelden geen beperkingen voor nieuwe 

toetreders. Individuele verloskundigen en verloskundige kringen kunnen ons met vragen en 

opmerkingen altijd benaderen via zorginkoopverloskunde@vgz.nl  

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: 

VGZ wil in 2016 de VSV’s bezoeken in gebieden waar zij veel verzekerden heeft. In de vier 

pilotregio’s is regelmatig contact over de vorderingen in de integrale geboortezorg maar VGZ 

wil ook graag in dialoog met geboortezorgaanbieders in andere regio’s.  

Via de Commissie van Overleg heeft VGZ minimaal twee keer per jaar overleg met de 

vertegenwoordigers van de beroepsgroep.  
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Verzekerden: 

Naast de pijlers kwaliteit en kosten is klantbeleving van belang om vast te stellen of wij met 

onze zorginkoop voldoen aan de wensen van onze klanten en of zij tevreden zijn. VGZ 

brengt de klantbeleving in kaart en maakt deze transparant op de site 

www.vergelijkenkies.nl . Wat vinden klanten van de zorg die zij krijgen; wat zijn hun 

wensen, behoeften, waar lopen zij tegen aan, wat kan er beter? Wij vragen het de klant. 

Deze kennis en inzichten vormen input voor het Beleid en Zorginkoop. Kennis en inzichten 

met betrekking tot klantbeleving worden 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); 

- 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. VGZ 

vraagt aan verzekerden in de periode na de bevalling hoe de ervaringen met verloskundige 

zorg en kraamzorg zijn geweest. De uitkomsten van deze klantervaringen plaatsen wij op 

Vergelijk & Kies. 

Wij publiceren op Vergelijk & Kies (met toestemming van de aanbieders) gegevens over 

gecontracteerde verloskundige praktijken en kraamzorgaanbieders.  

Ideeën over zorg delen met VGZ 

Wanneer zorgaanbieders of verzekerden een goed idee hebben voor de zorg, dan kan dat 

gedeeld worden met VGZ op de website Deel het met VGZ (https://deelhetmet.vgz.nl/). Daar 

kan men ook reageren op ideeën van anderen en bekijken wat VGZ met de ideeën doet. 
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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. 


