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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 andere verzekerden.

Zorgaanbieders leren ons wat goede zorg is
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
volgen de kwaliteits- en volumenormen van uw 
beroepsgroep en stellen geen nieuwe, extra 
hoge normen. We houden wel oog voor de  
kwaliteit die alle instellingen en zorgaanbieders 
leveren. We kijken in het bijzonder naar de voor-
lopers, die in zogenoemde good practices de 
kosten van behandelingen reduceren en tegelij-
kertijd de kwaliteit van zorg behouden of verbe-
teren. Daar leren we graag van. Dat doen we 
door daarover met u in gesprek te gaan. Daar-
naast kunt u met uw ideeën terecht bij een spe-
ciaal VGZ-loket 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, 
voorrang te geven in onze contractering, bij-
voorbeeld via meerjarencontractering en/of spe-
ciale volume- en prijsafspraken. 

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 positie van de patiënt. Patiënten die actief 
betrokken zijn bij de diagnose en behandeling 
kijken kritischer naar de mogelijkheden. Door 
zorgvuldige diagnostiek, zonder dubbelingen of 
verspilling, wordt zorg maatwerk en voorkomen 
we overbehandeling. Daarnaast willen we het 
sociale domein versterken, zodat mensen beter 
zelfstandig kunnen leven. Dat doen we in samen-
spel 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.

Visie op geboortezorg

Zwangerschap en geboorte zijn belangrijke 
gebeurtenissen in ons leven. VGZ wil de zorg 
rondom zwangerschap en geboorte goed rege-
len voor haar verzekerden. We streven ernaar 
afspraken te maken met zorgaanbieders die 
goed toegankelijk zijn, optimale kwaliteit bieden 
tegen een betaalbare prijs en onze klanten tevre-
den stellen. We stimuleren en ondersteunen 
samenwerkingsinitiatieven die leiden tot inte-
grale geboortezorg. Met dit document geven wij 
nieuwe en bestaande contractanten inzicht in 
ons zorginkoopbeleid geboortezorg. 

Visie op integrale geboortezorg 

Wij richten ons de komende jaren op de inte-
grale organisatie van geboortezorg. We geloven 
in het effect van integrale samenwerking op de 
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uitkomsten van geboortezorg op de drie pijlers 
kwaliteit, klantervaring en zorgkosten. Wij willen 
dat alle geboortezorgaanbieders in Nederland 
vertegenwoordigd zijn in een Verloskundig 
Samenwerkingsverband (VSV). Dit samen-
werkingsverband maakt afspraken over acute 
zorg, protocollen en richtlijnen voor normaal en 
afwijkend verlopende zwangerschappen en 
bevallingen, voorlichting aan zwangeren, pijn-
behandeling en wie verantwoordelijk is tijdens 
welk proces in de ketenzorg.

De minister van VWS heeft naar aanleiding van 
het rapport ‘Een goed begin’ het veld (zorg-
aanbieders én zorgverzekeraars) verzocht om  
te experimenteren met integrale geboortezorg. 
Hiervoor is sinds 2015 een aanjaagtarief als 
reguliere prestatie in het leven geroepen  
(= moduletarief integrale geboortezorg). De 
module integrale geboortezorg kopen we in 
naast de reguliere financiering van de geboorte-
zorg. De bedoeling is om aansluitend over te 
gaan op integrale financiering van geboortezorg 
via (vooralsnog) de innovatieregel van de Neder-
landse Zorgautoriteit (NZa). De minister heeft 
KPMG de opdracht gegeven om te onderzoeken 
of integrale financiering per 1 januari 2017 een 
reële optie is. In het KPMG-rapport van 7 maart 
2016 staat dat we deze financiering landelijk 
vormgeven in een nieuwe prestatie in een tijds-
bestek van twee jaar (2017/2018). 

Wij ondersteunen op dit moment actief vijf pilots 
van integrale geboortezorg. Dit doen wij door 
het moduletarief toe te kennen en de ontwikke-
lingen binnen deze pilots nauwgezet te volgen. 
Daarnaast financieren we, op basis van onze 
toetsingscriteria, 25 pilots buiten de gebieden 
waar VGZ marktleider is. 

Wij verwachten voor 1 juli 2016 duidelijkheid van 
de NZa over de beleidsregel integrale geboorte-
zorg. Op basis van deze beleidsregel kunnen wij 
per 2017 integrale geboortezorg contracteren. 
Voordat wij hiermee van start gaan, willen we 
eerst duidelijkheid over de beleidsregel en de 
effecten daarvan op aanpalende zorgverleners 
(verloskundigen, kraamzorgorganisaties en 
medisch specialistische centra). Tot die tijd  
richten wij ons primair op de vijf initiatieven die 
we momenteel ondersteunen. Op basis van het 
besluit van de minister en de NZa-beleidsregel 
integrale geboortezorg, zullen wij ons beleid 
voor 2017 definitief maken. 

Visie op verloskundige zorg

We baseren de inkoop van verloskundige zorg 
op medische kwaliteit, klantervaring en betaal-
baarheid. Deze lichten we hieronder toe.

Medische inhoudelijke kwaliteit
Verloskundigen staan ingeschreven in het Kwali-
teitsregister van de KNOV. Wij gaan ervan uit dat 
u voldoet aan de normen die de beroepsgroep 
stelt. Tevens hebben wij speciale aandacht voor 
het achterwachtbeleid waarmee de continuïteit 
van verloskundige zorg wordt gewaarborgd. 

Klantervaring 
In 2017 wijzen wij onze verzekerden actief op de 
gegevens van KiesBeter en de beoordelingen  
op Zorgkaart Nederland. Daarnaast verwachten 
wij dat u actief onderzoek doet naar de klant-
ervaring van uw cliënten. 

Betaalbaarheid
We controleren het aantal specifieke diagnose- 
echo’s om te voorkomen dat deze onrechtmatig, 
zonder medische indicatie, worden gedeclareerd. 
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Visie op kraamzorg

We baseren de inkoop van kraamzorg op medi-
sche kwaliteit, klantervaring en betaalbaarheid. 
Deze lichten we hieronder toe.

Medische inhoudelijke kwaliteit
We verwachten dat kraamzorgorganisaties de 
kwaliteitsindicatoren registreren conform de Wet 
kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. We 
hanteren de instapvoorwaarde dat u in het bezit 
bent van een HKZ- of ISO-certificaat met toepas-
singsgebied kraamzorg. 

Klantervaring
Wij wijzen verzekerden actief op de beoordelin-
gen over de kraamzorg op Zorgkaart Nederland. 
Daarnaast gaan wij ervan uit dat u actief vraagt 
naar klantervaringen om daarmee uw zorgverle-
ning te verbeteren. 

Betaalbaarheid
We werken met een gedifferentieerd uurtarief 
kraamzorg. In de achterstandswijken hanteren 
wij een hoger tarief om goede kraamzorg te kun-
nen bewerkstelligen. Om hier goede kraamzorg 
te kunnen bewerkstelligen heeft de kraamzorg-
aanbieder een Beleidsplan Achterstandswijken 
opgesteld. De zorg aan cliënten in deze wijken is 
zwaarder en kost meer tijd dan in een reguliere 
situatie.  
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2. Toelichting 
op onze criteria
We kopen zorg in op basis van  
betaalbaarheid, klantervaring en 
kwaliteit. Daarnaast leest u in dit 
hoofdstuk hoe we omgaan met  
nieuwe toetreders, diversiteit  
van zorgaanbieders, misbruik en  
oneigenlijk gebruik en selectieve  
inkoop. 
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Criteria Module integrale  
geboortezorg

Om in 2017 in aanmerking te kunnen komen voor 
(een deel van) de Module Integrale Geboortezorg 
(IGBZ) hanteren wij de volgende randvoorwaarden: 
• Het samenwerkingsverband heeft niveau 3 van 

de VSV-ladder bereikt en zit binnen een jaar 
op niveau 4;

• De vijf belangrijkste partijen (1ste en 2de lijns 
verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgor-
ganisaties en het ziekenhuis) uit het VSV vor-
men het samenwerkingsverband en maken 
een concreet, maximaal éénjarig projectplan 
met een sluitende begroting;

• In het projectplan is ook een planning opgeno-
men ten aanzien van:
− Zorginhoud: het beschrijven van de zorg-

paden (prenatale-, natale- en postnatale 
fase) conform landelijke Zorgstandaard 
IGBZ van het CPZ; 

− Financiering: de totstandkoming van de 
integrale financiering geboortezorg in 
samenspraak met VGZ; 

− Organisatie: het tijdig oprichten van een 
gezamenlijke juridische entiteit geboorte-
zorg, die aan de wettelijke eisen voldoet en 
waarin alle vijf partijen vertegenwoordigd 
zijn in het bestuur; dit is de geboortezorg-
organisatie met wie wij voor IGBZ een over-
eenkomst sluiten;

− ICT: het regelen van gezamenlijke dossier-
vorming;

− Monitoring: het inplannen van (nul)metin-
gen ten aanzien van kwaliteit en klant-
ervaring op basis van de landelijke  
standaarden. 

Criteria verloskundige zorg

Tarieven 2017
Voor gecontracteerde verloskundigenpraktijken 
hanteren we het maximale NZa-tarief zoals is 
opgenomen in de Tarievenlijst Verloskunde. 
Niet-gecontracteerde verloskundigenpraktijken 
kunnen zorg leveren aan VGZ-verzekerden con-
form ‘de lijst maximale vergoedingen niet-ge-
contracteerde zorgaanbieders’ en ontvangen 
dan maximaal 80% van het maximale NZa-tarief 
conform de Tarievenlijst Verloskunde.

Voorwaarden overeenkomst Verloskunde 
2017
Voor iedere verloskundigenpraktijk die we con-
tracteren, gelden de volgende minimale voor-
waarden. Alle verloskundigen:
• staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister 

van de KNOV;
• handelen volgens het Beroepsprofiel Verlos-

kundige en de praktijk voldoet aan praktijk-
inrichtingseisen van de beroepsgroep;

• nemen bij de zorgverlening de door de KNOV 
en/of CPZ vastgestelde (multidisciplinaire) 
richtlijnen en standaarden in acht en nemen 
het Verloskundig Vademecum als leidraad;

• registreren de zorginhoudelijke indicatoren 
(die dan met de landelijke beroepsvereniging 
zijn afgestemd) en gebruiken de resultaten 
van deze toetsing ter verdere optimalisering 
van de kwaliteit van zorg. De praktijk stelt deze 
resultaten tijdig beschikbaar op de portal.

Alle praktijken:
• leveren declaraties aan via Vecozo;
• nemen deel aan (of zijn vertegenwoordigd in) 

een VSV (Verloskundig Samenwerkings-
Verband);

• nemen deel aan kring- of verloskundig  
coöperatie overleg;

• nemen deel aan (of zijn vertegenwoordigd in) 
de perinatal audit (PERINED).

In geval van een solopraktijk:
• vindt er structureel een intercollegiale toet-

sing plaats met minimaal één andere 
bevoegde verloskundige uit het werkgebied 
van de solopraktijk;

• zijn er schriftelijke afspraken gemaakt met de 
andere bevoegde verloskundige die door 
beide partijen ondertekend zijn én voorzien 
van een datum.
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Toegankelijkheid van verloskundige zorg
De verloskundigenpraktijk zorgt dat:
• verzekerden 24 uur per dag voor zorg- en/of 

telefonische vragen bij een gekwalificeerde 
verloskundige terecht kunnen;

• 24 uur per dag een tijdige achterwacht 
beschikbaar is voor spoedeisende zorg als die 
vanuit de praktijk op dat moment niet zelf kan 
worden geleverd;

• de waarnemer op de hoogte is van en toegang 
heeft tot de dossiers en zorgplannen;

• de wens van de verzekerde om in de eerstelijn 
te bevallen op de locatie van haar keuze zoals 
bijvoorbeeld thuis, poliklinisch of in een 
geboortecentrum wordt gerespecteerd. De 
verloskundige bepaalt samen met de zwan-
gere welke bevallocaties verantwoord en 
mogelijk zijn. De verloskundige heeft daarbij 
de verantwoordelijkheid de zwangere volledig 
te informeren over de voor- en nadelen van de 
plaats van bevalling.

Nieuwe toetreders
Wij hebben in 2016 voldoende verloskundigen 
gecontracteerd om aan de zorgplicht te vol-
doen. Wij bieden deze verloskundigen ook voor 
2017 de mogelijkheid aan om een overeenkomst 
aan te vragen. Als we hiermee wederom voldoen 
aan de zorgplicht, dan contracteren we geen 
nieuwe verloskundigen. 

Criteria kraamzorg

Zorginkoopcriteria kwaliteit  
en doelmatigheid
Wij hanteren de volgende voorwaarden voor de 
contractering van kraamzorgorganisaties:
• houdt zich aan de Zorgbrede Governance-

code;
• is HKZ of ISO-gecertificeerd, toepassings-

gebied kraamzorg; 
• voldoet aan haar verplichtingen ten aanzien 

van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in 
de zorg (Wkkgz) en registreert haar kwaliteits-
indicatoren en stelt deze tijdig beschikbaar op 
de landelijke portal;

• voert minimaal 150 kraamverzorgingen per 
jaar uit;

• zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden  
geregistreerd zijn bij het Kenniscentrum 
Kraamzorg.

Overname
Bij een overname van één of meer kraamzorg- 
organisaties eindigt de overeenkomst van 
rechtswege per datum overname. Er kan geen 
sprake zijn van voortzetting van de overeenkomst 
zoals deze gold met de kraamzorgorganisatie 
die wordt overgenomen. U kunt slechts een 
nieuwe overeenkomst sluiten met VGZ, op een 
nieuwe AGB-code. 
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Ketensamenwerking
Wij vinden het belangrijk dat kraamzorgorgani-
saties deelnemen of vertegenwoordigd zijn in 
een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) 
om een goede rol in de keten te kunnen spelen. 
In de Zorgovereenkomst Kraamzorg 2017 bieden 
wij de mogelijkheid voor onderlinge dienst-
verlening en verrekening met een ziekenhuis ten 
aanzien van partusassistentie en kraamzorg. 

Tarieven 2017
Voor gecontracteerde kraamzorgorganisaties 
hanteren we de volgende tariefstructuur:

Niet-gecontracteerde kraamzorgorganisaties 
kunnen kraamzorg leveren aan onze verzekerden 
conform ‘de lijst maximale vergoedingen 
niet-gecontracteerde zorgaanbieders’ en ont-
vangen dan maximaal 80% van de maximum 
NZa tarieven. Het tarief voor de prestatie 
‘inschrijving kraamzorg’ is voor alle merken  
vastgesteld op 10 euro. 

Max-max tarief kraamzorg
We hanteren het max-max tarief voor kraamzorg 
momenteel in achterstandswijken. Hiermee 
ondersteunen we de inzet van kraamzorg speci-
fiek aan kwetsbare doelgroepen. 
 
Eigen bijdrage
Wij nemen het debiteurenrisico van u over en 
innen de wettelijke eigen bijdrage voor kraam-
zorg bij de klant. De vergoeding van (een deel 
van) de wettelijke eigen bijdrage kraamzorg 
nemen we ook per 2017 op in een aantal aan-
vullende verzekeringen. 

Nieuwe toetreders
Wij hebben in 2016 voldoende kraamzorgaanbie-
ders gecontracteerd om aan de zorgplicht te 
voldoen. We bieden deze kraamzorgaanbieders 
ook voor 2017 de mogelijkheid aan om een over-
eenkomst voor 2017 aan te vragen. Als we hier-
mee voldoen aan de zorgplicht, contracteren we 
geen nieuwe kraamzorgorganisaties.

Prestatie uren Tarief niet-achterstandswijk Tarief achterstandswijk 

Kraamzorg uur Maximum NZa-tarief Maximum NZa-tarief + 10% 

Partusassistentie uur Maximum NZa-tarief Maximum NZa-tarief + 10% 

Nevenverrichtingen    

Inschrijving Euro 10,00 Euro 10,00

Intake thuis Maximum NZa-tarief Maximum NZa-tarief + 10%

Intake telefonisch Maximum NZa-tarief Maximum NZa-tarief + 10%

Partusassistentie Maximum NZa-tarief Maximum NZa-tarief + 10%
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Criteria eerstelijns geboortecentra 

Tarieven 2017 
Voor gecontracteerde Eerstelijns Geboortecen-
tra hanteren we voor in het geboortecentrum 
afgeronde partussen, het laagste maximumtarief 
van de Module Geboortecentrum evenals voor 
doorverwijzingen post-partum. Voor doorverwe-
zen partussen (durante partu) hanteren we een 
lager tarief. 
In sommige geboortecentra kan de klant (een 
deel van) de kraamperiode doorbrengen. Wij 
hanteren daarvoor een maximum van acht uur 
kraamzorg per etmaal tegen het maximum 
NZa-tarief kraamzorg. 

Eigen bijdrage
Wij nemen het debiteurenrisico van u over en 
innen de wettelijke eigen bijdragen bij de klant. 
 
Niet-gecontracteerde eerstelijns geboorte-
centra 
Onze verzekerden kunnen geen gebruikmaken 
van de zorg geleverd door niet-gecontracteerde 
eerstelijns geboortecentra. Dat is wettelijk niet 
toegestaan. VGZ is niet voornemens nieuwe  
eerstelijns geboortecentra te contracteren. 

Lachgas in een eerstelijns geboortecentrum
Met sommige eerstelijns geboortecentra sluit 
VGZ een overeenkomst af voor de Module 

‘bevalling met lachgassedatie in een geboorte-
centrum’. Dit is een vorm van pijnbestrijding  
tijdens de bevalling onder begeleiding van de 
verloskundige om doorverwijzing durante partu 
naar de tweede lijn zoveel mogelijk te voor-
komen. Deze overeenkomst leidt tot een aan- 
nemelijke besparing op de kosten elders in de 
zorg keten.  

Ketensamenwerking
Wij vinden het belangrijk dat eerstelijns geboor-
tecentra deelnemen in een Verloskundig Samen-
werkingsverband (VSV) om een goede rol in de 
keten te kunnen spelen. 
In de Zorgovereenkomst Eerstelijns Geboorte-
centrum 2017 bieden wij de mogelijkheid voor 
onderlinge dienstverlening en verrekening van 
de Module Geboortecentrum. 

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 techno-
logische ontwikkeling;

• zinnige zorg; betaalbare zorg waarin de  
patiënt centraal staat en verspilling en over-
daad worden vermeden; 

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

vervullen richting zorgaanbieders.

Wij zijn actief op zoek naar dit soort initiatieven 
die de zorg verbeteren en de doelmatigheid ver-
der vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders dan 
ook uit om deze initiatieven aan te reiken via ons 
loket voor zinnige zorg: goodpractices@vgz.nl. 
U kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw 
contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.

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 soort-
gelijke levensovertuigingen en gezindten voor-
komen als onder verzekerden. Dat betekent dat 
we zorgaanbieders van alle overtuigingen en 
gezindheid hebben gecontracteerd. Verzeker-
den kunnen, voor zover de verzekeringsvoor-
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waarden daar geen beperkingen aan stellen,  
vrij uit deze zorgaanbieders kiezen. Voor elke 
verzekerde is er dan in principe een passende 
zorgaanbieder beschikbaar.

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 monitoren 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 mis-
bruik als feiten of omstandigheden opzettelijk 
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 
wanneer er sprake is van opzet, als de geleverde 

zorg niet aan de wettelijke kwaliteitseisen vol-
doet om een financieel voordeel te verkrijgen en 
als de zorgaanbieder misleidende informatie 
verstrekt. Onder misleidende informatie ver-
staan we: onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdige 
informatie die ertoe leidt dat een gemiddelde 
verzekerde een beslissing zou kunnen nemen 
die hij anders niet zou hebben genomen, betref-
fende 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 minis-
terie van VWS. 
 
VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het 
volgende principe: high trust, zero tolerance. Wij 
vertrouwen er in beginsel op dat uw organisatie 
misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomt en 
gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit ver-
trouwen 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  
zorginkoopgesprekken. 

Verloskunde
Wij stimuleren gepast gebruik van verloskundige 
zorg en prenatale screening. Daarom letten wij 
extra op doelmatige inzet van deze zorg. Ook 
zien we toe op onterechte declaraties door ver-
schillende ketenpartners.

Kraamzorg
Wij kunnen bij afwijkend declaratiegedrag, het 
gebruik van het Landelijk Indicatieprotocol 
Kraamzorg controleren. Andere vormen van 
mogelijk misbruik of ongepast gebruik die bij-
voorbeeld via klachten binnenkomen, verifiëren 
we te allen tijde.

Wel of geen contract

We bieden de in 2016 gecontracteerde kraam-
zorgorganisaties en verloskundigen aan om voor 
2017 een overeenkomst met ons te sluiten. 
Indien wij daarmee voldoende zorg voor 2017 
kunnen inkopen, zullen we geen nieuwe zorg-
aanbieders contracteren. Wij informeren onze 
verzekerden over het gecontracteerde aanbod 
door middel van publicatie op de website  
www.vergelijkenkies.nl. 
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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

Het procesverloop van de zorginkoop volgt 
dezelfde fases voor kraamzorg, verloskundige 
zorg en eerstelijns geboortecentra. 

Fase 0: Ophalen input zorginkoopbeleid
Sinds december 2015 halen we informatie op 
ten behoeve het formuleren van het zorginkoop-
beleid 2017 bij zorgaanbieders en diens koepels. 
Hiervoor plannen we gesprekken in met zorg-
aanbieders en koepels via een klankbordgroep 
of via Commissies van Overleg. 

Fase 1: Formuleren en publiceren  
zorginkoopbeleid 2017
Op 1 april 2016 plaatsen wij ons zorginkoop-
beleid 2017 op onze website.

Fase 2: Vaststellen zorgovereenkomst 2017 
Uiterlijk 1 augustus 2016 zullen wij de zorgover-
eenkomsten intern vaststellen.

Fase 3: Nieuwsbrief over contractering 2017
In augustus ontvangen alle in 2016 gecontrac-
teerde kraamzorgzorgaanbieders en verloskun-
digenpraktijken een nieuwsbrief waarin de 
nieuwe overeenkomsten en het contracteer-
proces worden toegelicht. De overeenkomsten 
en de Algemene Voorwaarden Zorginkoop 2017 
zullen dan op onze site geplaatst zijn. 

Fase 4: Overeenkomst 2017 aanvragen 
Uiterlijk 16 september 2016 ontvangt u een mail 
waarin wij u de mogelijkheid aanbieden om een 
overeenkomst Kraamzorg of Verloskunde en/of 
SEO en NT-meting 2017 aan te vragen via 
Vecozo. 
Een overeenkomst Eerstelijns Geboortecentrum 
bieden wij op papier aan, aan de in 2016 gecon-
tracteerde partijen. 
 
Fase 5: Ondertekenen zorgovereenkomst 2017
Uiterlijk 1 november ontvangen we graag de  
zorgovereenkomst getekend retour. Voor de 
overeenkomsten Kraamzorg en Verloskunde en/
of SEO en NT-meting via de digitale tool, voor 
Eerstelijns Geboortecentra schriftelijk. 

Fase 6: Publiceren op  
www.vergelijkenkies.nl
Uiterlijk half november tonen we gecontrac-
teerde zorgaanbieders 2017 op www.vergelijken-
kies.nl.

Fase 7: Sluiten digitale portal 
In december 2016 stellen wij vast of wij vol-
doende Kraamzorg en Verloskundige zorg en/of 
Seo en NT-meting voor 2017 hebben gecontrac-
teerd/ingekocht. Aansluitend kan de toegang tot 
de portal voor nieuwe zorgaanbieders worden 
gesloten. 
 

Bereikbaarheid 

Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid of 
–proces, kunt u met ons contact opnemen via 
integralegeboortezorg@vgz.nl. Wij streven 
ernaar om uw vraag binnen tien werkdagen te 
beantwoorden.

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 (waaron-
der maar niet uitsluitend wijzigingen in wet- en/
of regelgeving) hiertoe naar het oordeel van VGZ 
aanleiding geven.

Beleidswijziging, en dan?
Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens 
het contracteerproces, dan informeren wij u 
hierover via onze website.  

Algemene Voorwaarden Zorginkoop
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. Betrokken-
heid van  
verzekerden en 
zorgaanbieders

In onze inkoopcriteria hebben we 
niet alleen oog voor kwaliteit en  
betaalbaarheid, maar ook voor klant-
beleving. Wij vinden het belangrijk 
om de ideeën, standpunten en  
ervaring van zorgaanbieders en  
onze verzekerden mee te nemen in 
ons zorginkoopbeleid. 
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van verzekerden, 
zorgaanbieders en  
patiënten organisaties



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 nor-
men zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken zorg-
aanbieders aan tegen de zorg die ze leveren?  
Wij vragen het de zorgaanbieders en onze  
verzekerden. 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 Klachtenmanage-
ment en Zorgadvies & Bemiddeling. Ook deze 
informatie gebruiken we in onze inkoop en we 
gaan hierover graag met u in gesprek.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbie-
ders 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 verspil-
ling en overdaad worden vermeden. Zorgaan-
bieders, patiëntenorganisaties en verzekerden 
hebben zelf vaak goede ideeën over wat er 
anders of beter kan. Die ideeën halen we op via 
cocreatie-sessies, in onze inkoopgesprekken en 
via een apart VGZ-loket voor het aandragen van 
good practices, ofwel zinnige zorg: 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
het-zinnige-zorg-loket

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd advies geeft op gebie-
den die voor verzekerden van belang zijn zoals 
zorg, gezondheid, klantwaardering en andere 
maatschappelijke onderwerpen. De ledenraad 
bestaat uit afgevaardigden van de leden van 
Coöperatie VGZ en moet goedkeuring geven aan 
voorstellen over bijvoorbeeld fusies, statuten-
wijzigingen, de vaststelling van de jaarrekening 
en de benoeming van leden van de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen.  
Personen die een verzekeringsovereenkomst 
sluiten met één van de zorgverzekeraars van 
Coöperatie VGZ zijn daarmee automatisch lid 
van de coöperatie. 
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