
Overeenkomst vraag/onderwerp Uitleg Coöperatie VGZ

Algemeen Hoe stel ik vast wie in een WLZ instelling verblijft en daar 

gedeclareerd moeten worden

U kunt op een aantal manieren vaststellen of er sprake is van een WLZ-indicatie: - 

Navragen verzekerde als de verzekerde of familie aan de balie komt. Eventueel met 

formulier wat wordt ondertekent.

- Adressenlijst van instellingen die een WLZ accordering hebben en daar zelf actie op 

ondernemen door contact op te nemen met de instelling voor maandelijkse update van 

WLZ clienten.

- Bij aflevering in een instelling of dependance daarvan, zelf actie ondernemen en langs 

de administratie lopen voor aftekening ontvangst hulpmiddelen en navraag WLZ.

Algemeen In de overeenkomst staat "De Zorgaanbieder heeft een 

zorgplicht". Wat houdt dit in?

De Zorgaanbieder neemt alle aanvragen van verzekerden van de Zorgverzekeraar in 

behandeling. Uitsluiting op welke grond dan ook is niet toegestaan en doorsturen naar 

een collega evenmin.

Algemeen Is het mogelijk om bijbetaling van de verzekerde te verlangen? Nee, als gecontracteerde zorgaanbieder mag u geen bijbetaling van de klant verlangen. 

Wij vragen u om te beoordelen of er sprake is van adequate en doelmatige zorg. Als u 

van mening bent dat er een buitensporige zorgvraag gesteld wordt, dan levert u niet 

meer dan adequate zorg.

Afvoerende 

materialen

Vallen de disposable en de wasbare onderleggers onder deze 

overeenkomst, zo niet onder welke overeenkomst? 

De wasbare onderleggers komen niet voor vergoeding in aanmerking. De disposables 

vallen onder de overeenkomst absorberende incontinentiematerialen als onderdeel van 

het patiëntprofiel of los als er sprake is van wondexudaat.

Afvoerende 

materialen

Onder welke overeenkomst valt darmspoeling? De hulpmiddelen voor darmspoelen zijn verdeeld in de Z-index naar Spoelapparatuur 

voor anaalspoelen (Verzorgingsmiddelen) (via overeenkomst Spoelpompen voor 

anaalspoelen)  en categorie overig van stoma welke in de z-index in productgroep ST 

staan. Dus deze producten vallen niet onder afvoerende materialen. De producten die 

betrekking hebben op blaasspoelen vallen wel de werking van de overeenkomst 

Afvoerende materialen.

Afvoerende 

materialen

De leverancier wordt geacht alle producten die beschikbaar zijn 

op de Nederlandse markt te leveren, dit bevordert niet het 

functiegericht voorschrijven, hoe wordt dit gezien vanuit de 

zorgverzekeraar? 

De leverancier wordt inderdaad geacht alle producten die beschikbaar zijn op de 

Nederlandse markt én door de Zorgverzekeraar ingedeeld zijn in één van de categorieën 

zoals in de overeenkomst opgenomen, te kunnen leveren. Dit is juist in het kader van 

functiegerichte aanspraak zodat alle noodzakelijke zorg geleverd kán worden.

Q&A Afvoerend en verbandmiddelen (stoornissen in de huid, bij amblyopie en compressiezorg)



Afvoerende 

materialen

Bij de levering van afvoerend materialen ontvangt de verzekerde 

(of de ouders en/of verzorgers) een mondelinge instructie met 

betrekking tot deze materialen. Tevens verplicht de 

Zorgaanbieder zich bij aflevering van deze materialen een 

duidelijke Nederlandstalige gebruiksaanwijzing te verstrekken. De 

mondelinge instructie van afvoerende materialen wordt gegeven 

door de voorschrijver, hoe ziet VGZ de rol van de 

zorgaanbieders? Bij een bestelling wordt er zo nodig een 

mondelinge uitleg gegeven. 

Het is bekend dat de voorschrijver de patiënt instrueert over het gebruik van 

hulpmiddelen. Desalniettemin blijft het belangrijk dat de Zorgaanbieder de verzekerde 

ook begeleidt en informeert. In de praktijk zal dit voornamelijk aan de orde zijn bij 

nieuwe patiënten maar uiteraard ook bij overstap naar een ander product.

Afvoerende 

materialen

De Zorgaanbieders zijn aansprakelijk voor de kosten die de 

Zorgvezekeraar moet maken om de verstrekking van 

hulpmiddelen te garanderen indien zij de overeenkomst niet 

deugdelijk nakomen. Welke kosten vallen hier onder?

Hieronder vallen alle kosten die (extra) gemaakt moeten worden om de klanten (alsnog 

van juiste) van Afvoerende middelen te voorzien. 

Afvoerende 

materialen

Melden van nieuwe producten: Wordt hiermee elk product 

bedoeld? Ook als duidelijk is welke categorie deze geplaatst moet 

worden? 

Nieuwe producten in de G-standaard van de Z-index worden, alvorens deze aan 

verzekerden worden geleverd,  door de Zorgverzekeraar beoordeeld en ingedeeld in één 

van de categorieën conform Tabel 2: Tarieven. In afwachting van de uitkomst hiervan en 

de definitieve indeling, kan de Zorgverzekeraar deze producten tijdelijk in categorie 14 

“Overig” onderbrengen.

Afvoerende 

materialen

Uiterlijk 1 januari 2016 krijgen de zorgaanbieders een actueel 

overzicht van alle afvoerende materialen, zodat bekend is welke 

producten in welke categorie vallen. Kunnen wij dit overzicht 

eerder ontvangen?

Bij de overeenkomst wordt een eerste bestand aangeleverd. Daarna zorgen we dat er zo 

spoedig mogelijk vóór 1 januari 2016 een update op dit bestand volgt waarin alle 

producten tot en met december 2015 opgenomen zijn, zodat in 2016 precies bekend is 

voor welke producten welke vergoeding geldt.

Afvoerende 

materialen

Op welke wijze kunnen de nefrostomie benodigdheden 

gedeclareerd worden, bijvoorbeeld de fixatiepleister, betekent dit 

dat deze katheters buiten de vergoeding valt?

De nefrostomiekatheters zelf dienen vanuit de DBC/DOT te worden gefinancierd. De 

toebehoren vallen onder de overeenkomst Afvoerende materialen en kunnen 

gedeclareerd worden. 

Afvoerende 

materialen

Zijn nefrostomie en drain uitgesloten of mogen deze wel geleverd 

worden (bijv onder categorie overig)? 

De nefrostomiekatheter zelf valt onder Medisch Specialistische Zorg. Ditzelfde geldt voor 

drains. De toebehoren vallen onder Hulpmiddelenzorg. 

Afvoerende 

materialen

“buiten genoemde tarieven kunnen geen andere bedragen in 

rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar/verzekerde”. 

Hoe zit dit met niet-vergoedbare artikelen?

De overeenkomst heeft betrekking op Afvoerende materialen (uitwendige hulpmiddelen, 

al dan niet met inwendige onderdelen) te gebruiken bij stoornissen in de functies 

gerelateerd aan urinelozing en defecatie,  zoals genoemd in hoofdstuk 2,  § 1.4, artikel 

2.6, onderdeel d en artikel 2.11 lid 1 van de Regeling zorgverzekering en de bepalingen 

van het Reglement hulpmiddelen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar. Lid 3 van 

artikel 7 heeft dus alleen betrekking op Afvoerende materialen en de daarmee verband 

houdende diensten.

Afvoerende 

materialen

Bij het terugvorderen van bedragen bij controles kunnen deze niet 

bij de verzekerde in rekening worden gebracht. Mogen we dit wel 

bij de instelling verhalen in geval van WLZ?

Als een zorgaanbieder, als gevolg van een controle of anderszins, ontvangen betalingen 

aan de Zorgverzekeraar dient terug te betalen, kan deze indien van toepassing de 

prestaties in rekening brengen bij de WLZ-instelling.

Algemeen In de overeenkomst staat dat de algemene voorwaarden van 

2016 van toepassing zijn, aangezien dit een 2-jarige 

overeenkomst is mogen wij er dan vanuit gaan dat in 2017 ook 

de algemene voorwaarden van 2016 blijven gelden?

Indien de Algemene Inkoopvoorwaarden voor  2017 wijzigen (tov 2016) zullen wij 

hierover de gecontracteerde partijen informeren.



Algemeen De Zorgverzekeraar mag controles uitvoeren, maar ook controles 

obv benchmarks. Indien wij meer dan 75% van de benchmark 

afwijken is het verschil tussen 175% van de benchmark en het 

totale declaratiebedrag onverschuldigd betaald en dienen wij dit 

terug te betalen. Kan VGZ dit nader specificeren wat hiermee 

bedoeld wordt?

Met een benchmark wordt gekeken of er zorgaanbieders zijn die dusdanig van het 

gemiddelde afwijken dat de Zorgverzekeraar onvoldoende zekerheid heeft dat doelmatige 

zorg geleverd is. Wanneer de declaraties van de zorgaanbieder méér dan 75% afwijken 

van het gemiddelde én de zorgaanbieder hier geen goede verklaring voor kan geven, 

wordt het afwijkende bedrag gecorrigeerd zodat de zorgaanbieder binnen de 75% 

afwijking blijft. 

Afvoerende 

materialen

Is particuliere verkoop mogelijk bij zware afwijking van 

vastgestelde normen?

Particuliere verkoop van verzekerde zorg is niet toegestaan. Wanneer een dergelijke 

situatie zich voordoet, zal de zorgverlener samen met de klant en voorschrijver naar de 

oorzaak en een oplossing moeten zoeken. 

Afvoerende 

materialen

Welke prestatie mogen/kunnen wij verwachten als een klant 

boven de toegestane norm uitkomt en niet bereid is mee te 

werken aan een doelmatig gebruik? 

Als de verzekerde niet meewerkt, kan de noodzaak tot meerverbruik niet worden 

vastgesteld/aangetoond. Wij nemen dan hierbij aan dat er wordt gedoeld op het feit dat 

de verzekerde bijvoorbeeld geen huisbezoek wenst of geen contact wil opnemen met de 

behandelend arts. In dat geval is er slechts aanspraak op vergoeding van afvoerend 

materiaal conform de norm. Indien gewenst kunnen wij de verzekerde hierover 

schriftelijk informeren.

Afvoerende 

materialen

Steriele urine-opvangzakken komen niet voor vergoeding in 

aanmerking, tenzij er een medische indicatie is voor steriliteit. Is 

het afdoende indien een verwijzer expliciet steriele urine-

opvangzakken voorschrijft?

Nee, dit is niet voldoende. Er dient een gemotiveerde aanvraag van de behandelend arts 

te zijn waaruit blijkt dat er een medische indicatie is voor steriliteit, voorbeelden  kunnen 

zijn: enige tijd na een niertransplantatie indien de medisch specialist dit aangeeft, igv 

leukemie indien de medisch specialist dit aangeeft, etc

Afvoerende 

materialen

Wat is het normgebruik bij steriele opvangzakken? Voor steriele opvangzakken gelden, deze kunnen alleen geleverd worden als er een 

medische indicatie is voor steriliteit, dezelfde normen als voor onsteriele opvangzakken 

conform Tabel 1 van de overeenkomst.

Afvoerende 

materialen

Artikelen die als niet vergoedbaar worden vermeld in de G-

standaard van de Z-index. Hoe te handelen als een verzekerde 

wel aanspraak heeft op dit middel of een ander middel op grond 

van de wet? 

De zorgaanbieder dient een gemotiveerde aanvraag, vergezeld van een voorschrift van 

de behandelend arts, in bij de Zorgverzekeraar. Uit de aanvraag en het voorschrift moet 

blijken dat een invulling uit het gecontracteerde assortiment niet mogelijk is. De 

Zorgaanbieder stuurt een voorstel mee voor een adequate oplossing, de beoogde 

hoeveelheid en de verwachte duur van levering en stuurt een offerte mee. Als de 

aanvraag goed gekeurd wordt, zullen De Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar samen 

overleggen op welke wijze gedeclareerd kan worden.

Afvoerende 

materialen

Moet de zorgaanbieder verplicht specifiek materiaal afleveren 

indien de patiënt daarom verzoekt? Mag dan bijbetaling van de 

patiënt worden gevraagd?

De Zorgaanbieder levert, in overleg met de voorschrijver, de meest adequate en 

doelmatige voorziening, rekening houdend met de prijs en kwaliteit. Het is niet 

toegestaan om bijbetaling van de patiënt te vragen.

Verbandmiddelen Zijn het vaste of maximum prijzen? De overeenkomst voorziet in maximumtarieven. Dat betekent voor producten die in de Z-

index met een hogere prijs dan het maximumtarief staan, niet meer dan het 

maximumtarief betaald wordt. Voor producten onder het maximumtarief geldt de AIP 

met afslag zoals vermeld in de overeenkomst.

Algemeen Waarom zijn de prijzen bevroren? Uit verschillende gesprekken met zorgaanbieders is gebleken dat de zorgaanbieder meer 

onderhandelingsmacht heeft richting groothandel en fabrikant als prijzen bevroren zijn. 

Immers, wij gaan niet meer betalen als de fabrikant zijn prijzen verhoogt.



Afvoerende 

materialen

waarom worden vaste tarieven voor Afvoerend materiaal 

gehanteerd?

De kosten voor Afvoerend materiaal zijn in Nederland significant hoger dan in 

omringende landen, zonder dat deze prijsverschillen te rechtvaardigen zijn. Wij zien ook 

dat veel fabrikanten en groothandels hun prijzen regelmatig verhogen. Wij hebben 

daarom besloten de vergoeding van deze materialen voor de komende jaren anders in te 

richten en hebben we voor veel producten vaste prijzen geintroduceerd. Deze vaste 

tarieven liggen gemiddeld lager dan voorheen.

Verbandmiddelen Hoe gaat VGZ om met antibacteriële verbandkleding? Op 29-9-2015 heeft het zorginstituut een standpunt uitgebracht mbt antibacteriele 

verbandkleding bij constitutioneel eczeem. Antibacteriele verbandkleding voldoet niet 

aan de stand van wetenschap en praktijk. Het protocol verbandkleding bij ernstige 

huidaandoeningen voorziet in een overgangssituatie. Voor huidige gebruikers kan tot 6 

maanden na uitbrengen van het standpunt verbandkleding worden geleverd. Hierbij mag 

het normgebruik niet overschreden worden. Het standpunt vindt u op de website van 

het zorginstituut: https://www.zorginstituutnederland.nl/binaries/content/documents/zinl-

www/documenten/publicaties/rapporten-en-standpunten/2015/1509-antibacteriele-

verbandkleding-bij-constitutioneel-eczeem/1509-antibacteriele-verbandkleding-bij-

constitutioneel-

eczeem/Antibacteriele+verbandkleding+bij+constitutioneel+eczeem.pdf 

Verbandmiddelen Is het aanvraagformulier verbandmateriaal verplicht? Ja, gebruik van het aanvraagformulier is verplicht bij die indicaties die in artikel 3(a, b, c) 

beschreven zijn. Overigens is het voldoende om alle informatie die uit het formulier moet 

blijken in het zorgdossier vast te leggen. 

Verbandmiddelen Waarom heeft elke zorgverzekeraar zijn eigen formulier? Dat komt 

de administratieve lasten niet ten goede.

Als u goed kijkt ziet u dat de formulieren van de verschillende verzekeraars op inhoud 

maar marginaal van elkaar verschillen. In de regel kunt u ons formulier ook voor de 

andere verzekeraars gebruiken. 

Verbandmiddelen Wie moet het aanvraagformulier invullen? De verplichting voor het gebruik van het formulier ligt bij u als zorgaanbieder. Uit de 

toelichting op het aanvraagformulier blijkt wie de gegevens mag invullen. 

Afvoerende 

materialen

In de overeenkomst staat "De Zorgaanbieder bezorgt de 

afvoerende materialen in een discrete verpakking bij de 

verzekerde thuis, tenzij de verzekerde zelf uitdrukkelijk en 

aantoonbaar anders wenst en dit aangeeft. Mag de verzekerde 

zijn bestelling zelf bij de apotheek komen ophalen? 

Ja, dat mag.


