
# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

1 1 VGZ geeft hier aan dat de zorgaanbieder de 

schriftelijke goedkeuring van de Zorgverzekeraar moet 

hebben voor de inzet van onderaannemers. Moet dit 

voordat de offerte wordt ingediend gebeuren of kan 

dit gelijk mee bij de offerte (dus uiterlijk 15 augustus)? 

Indien het met de offerte mee kan, waar dient men 

dan de onderaannemers te vermelden in E-size?

De leverancier geeft bij het indienen van de offerte aan welke 

onderaannemers hij inschakelt. Bij de beantwoording van vraag 1 

"Vertegenwoordiging" in Esize maakt de leverancier haar 

onderaannemers kenbaar. VGZ zal na inschrijving berichten of 

goedkeuring wordt verleend voor de inzet van de aangegeven 

onderaannemers. Echter, de in die vraag benoemde noot met 

betrekking tot de inkoopafspraken Farmacie 2015 heeft alléén 

betrekking op die onderaannemers die tevens een apotheek zijn.

2 1 Betekent “leverancier” in jullie tekst hoofdaannemer of 

hoofdaannemer en onderaannemers?

De leverancier is de hoofdaannemer.

Nota van inlichtingen ronde 2 - inkoopprocedure diabetes testmateriaal



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

3 1 3.3.10 Is het toegestaan om na de datum van gunning 

onderaannemers van de lijst te verwijderen?

Het staat de gecontracteerde leverancier vrij bij nader inzien geen 

gebruik te maken van de diensten van een onderaannemer, voor 

wiens inschakeling VGZ toestemming had gegeven. Dit is alleen 

anders als de inschakeling van de onderaannemer onmisbaar is 

voor de uitvoering van de overeenkomst  of door de leverancier 

tussen VGZ en leverancier uitdrukkelijk de inschakeling van die 

onderaannemer zou zijn overeengekomen. In dat geval kan de 

leverancier niet resp. alleen met toestemming van VGZ van 

inschakeling van de onderaannemer afzien. In elk geval wordt van 

de leverancier verwacht dat hij VGZ ervan in kennis stelt dat hij 

geen gebruik (meer) wenst te maken van de diensten van een 

bepaalde onderaannemer. Het al dan niet gebruik maken van de 

diensten van een onderaannemer doet in geen geval af aan de 

verplichtingen die de leverancier op grond van de overeenkomst 

heeft tegenover de zorgverzekeraar of diens verplichtingen 

tegenover verzekerden.

4 1 Indien hierboven geantwoord heeft dat leverancier 

enkel hoofdaannemer is. Wat is dan uw definitie + 

omschrijving van de onderaannemer?

De definitie van onderaannemer is opgenomen in de algemene 

voorwaarden zorginkoop VGZ 2015, definities

5 3 Met direct bedrijf wordt een postorderbedrijf bedoeld. 

Mag een Postorderbedrijf als onderaannemer van een 

Apotheekketen inschrijven en andersom?

Ja, echter, een leverancier kan slechts één keer een aanbieding 

doen. Een bedrijf kan dus niet een onderaannemer zijn én een 

eigen inschrijving doen.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

6 3 Indien een postorderbedrijf als hoofdaannemer 

inschrijft en de apotheekketen als onderaannemer 

(beiden vallend onder 1 moederbedrijf), gelden dan de 

eisen als aanvulling? Voorbeeld: als de hoofdaannemer 

(postorderbedrijf of apotheekketen) voldoet aan 80% 

van de gestelde eisen en de onderaannemer(s) voldoen 

aan de overige 20% (postorderbedrijf of 

apotheekketen) voldoen deze dan samen 100% aan 

de gestelde eisen van VGZ?

De eisen zijn zodanig geformuleerd dat elke inschrijver hieraan 

voor 100% moet voldoen. Er is echter een keuze wat betreft 

distributie. Daarnaast is een inschrijver vrij om de additionele 

wensen al dan niet in te vullen.

In het geval dat met de onder aanneming door de apotheekketen 

ook invulling gegeven wordt aan bijvoorbeeld de additionele wens 

B uit het inkoopdocument onder paragraaf 5.3, wordt de volledige 

inschrijving van het postorderbedrijf gezien als ingevuld inclusief 

wens B. Echter, aangezien de kwaliteitscriteria (SEMH of HKZ) 

verschillen voor apotheken en postorderbedrijven, moet aan beide 

criteria voldaan zijn. Per eis/criterium/wens moet dus worden 

bezien of voor wat betreft het voldoen daaraan de onderaannemer 

de hoofdaannemer mag aanvullen en andersom.

7 3 Is het voldoende als de hoofdaannemer voldoet aan de 

gestelde eisen rondom de website of moeten de 

onderaannemers hier ook aan voldoen?

De inschrijver moet om aan de additionele wens zoals 

geformuleerd in paragraaf 5.3 onder C te voldoen één 

internetwinkel uitbaten die voldoet aan de door VGZ gestelde 

eisen. Als de inschrijver meerdere internetwinkels uitbaat ten 

behoeve van de verzekerde van VGZ dan moeten al deze 

internetwinkels aan de gestelde eisen voldoen. Dit geldt ook voor 

websites van de onderaannemers.

8 3 Indien een postorderbedrijf en apotheekketen (beiden 

vallend onder 1 moederbedrijf) in 

samenwerkingsverband inschrijven, moeten deze dan 

afzonderlijk aan de eisen voldoen of volstaat 

aanvulling op elkaar. Concreet 80% van de eisen 

worden vervult door postorderbedrijf en 20% door 

apotheekketen?

Zie het antwoord op vraag 6.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

9 3 In hoeverre is het toegestaan, dat de gegunde partijen, 

onderaannemers toevoegen welke niet bij de 

inschrijving zijn aangemeld?

Artikel 2 van de Algemene voorwaarden Zorginkoop VGZ 2015, die 

op de sluiten overeenkomst van toepassing zijn, bepaalt dat de 

zorgaanbieder (de leverancier) de schriftelijke goedkeuring van de 

zorgverzekeraar behoeft voor de inzet van een onderaannemer. De 

inschakeling van een onderaannemer geschiedt voor eigen rekening en 

risico van de leverancier en doet niet af aan de verplichtingen van de 

leverancier uit de overeenkomst. 

10 7 VGZ geeft hier aan dat nieuwe meters moeten voldoen 

aan de onder 3.2.2 geformuleerde technische eisen. 

Begrijpen wij goed dat bestaande meters hier niet aan 

hoeven te voldoen?

Alle meters die door de leverancier in het portfolio zijn opgenomen 

moeten voldoen aan de onder 3.2.2 geformuleerde technische 

eisen.

11 10 In het geval de patiënt een andere meter wil blijven 

gebruiken dan het assortiment wordt een gedeelte 

vergoed binnen de gestelde polisvoorwaarden.

Wie stuurt de factuur dan naar de patiënt? De 

Zorgverzekeraar of de zorgaanbieder?

De niet-gecontracteerde leverancier stuurt de factuur aan de 

verzekerde. De gecontracteerde leverancier kan geen ander 

diabetestestmateriaal aan de verzekerde afleveren dan het 

materiaal dat deel uit maakt van zijn portfolio.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

12 10 Het antwoord op vraag 10 is inschrijver nog niet 

geheel duidelijk. Stel dat de bloedglucosemeter door 

geen van de geselecteerde leveranciers wordt 

aangeboden, kan een patient dan alsnog naar een 

andere (niet gecontracteerde) leverancier gaan om het 

materiaal in te kopen? Wat bedoelt VGZ met “een deel 

van de kosten te laten vergoeden?” Waarop is dit 

“deel” gebaseerd?

VGZ maakt met de leveranciers afspraken over zorg in natura, 

namelijk de vergoeding aan de leverancier en de levering van het 

product aan de verzekerde. Als de verzekerde kiest (zonder 

medische noodzaak) voor een product dat niet binnen de 

afspraken tussen VGZ en de leveranciers valt, maakt de 

verzekerde gebruik van de mogelijkheid van niet gecontracteerde 

zorg, of vergoeding van zorg in restitutie. De aanschaf op eigen 

gelegenheid kan alleen plaats hebben bij een niet-gecontracteerde 

leverancier. In dit laatste geval betaalt VGZ afhankelijk van de 

polisvoorwaarden van de verzekerde een vergoeding voor de 

gemaakte kosten, de hoogte van dit bedrag wordt in november 

bekend gemaakt. Dit betreft de vergoeding van kosten zoals 

bedoeld in artikel 13 Zvw.

13 10 Hoe kan VGZ waarborgen dat patiënten op hun 

huidige meter kunnen blijven indien de door VGZ 

geselecteerd Distributeurs uit kosten overweging 

besluiten een specifieke meter niet op te nemen 

(kostencomponent gaat voor klantbeleving)?

Er zijn verzekerden die van meter moeten overstappen, omdat niet 

alle meters die nu verstrekt worden voldoen aan de kwaliteitseisen 

die VGZ stelt. VGZ waarborgt in de minimale portfolio eisen dat 

patiënten indien ze niet hun huidige meter kunnen behouden in 

ieder geval kunnen overstappen op een meter met de 

functionaliteiten die een patiënt om medische gronden nodig heeft. 

Het kan voorkomen dat niet alle meters die aan de kwaliteitseisen 

voldoen in het gezamenlijk assortiment van de leveranciers zitten. 

VGZ waarborgt een zo breed mogelijk assortiment voor haar 

verzekerden door verschillende elementen in de inkoopprocedure, 

denk aan de eisen wat betreft de portfolio's, de score op 

klantbeleving, kwaliteit en de selectie van een eventuele 

leverancier op basis van de selectieprocedure beschreven in 

paragraaf 6.2 bij criteria 2, 3, en 4. 



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

14 13 VGZ geeft hier aan dat voor uitzonderlijke gevallen een 

arts of verpleegkundige een bijzondere vraag kan 

indienen. Wat verstaat VGZ hier onder uitzonderlijk en 

krijgt de zorgaanbieder een extra vergoeding in dit 

soort gevallen?

Zie ook het antwoord in de nota van inlichtingen 1 - vraag 118. 

VGZ beoordeelt naast de aanspraak tevens de hoogte van de 

vergoeding.

15 13 Opdrachtgever geeft aan dat bij uitzonderlijke gevallen 

een bijzondere aanvraag moet worden gedaan. 

Waaraan moet deze zorgeis voldoen en is hier een 

format van?

Een bijzondere zorgvraag geeft inzicht in het volledige 

patiëntbeeld, en bevat de motivatie waarom niet volstaan kan 

worden met een (combinatie van) functionaliteiten zoals door VGZ 

ingekocht en in het vakgebied gebruikelijk is.

16 14 Zou u uw visie over de integrale kosten van diabetes 

kunnen toelichten.

Deze inkoopprocedure heeft betrekking op de inkoop van 

diabetestestmateriaal, een onderdeel van de integrale kosten van 

diabetes. VGZ is zich bewust dat het testmateriaal een onderdeel 

is van de therapie, daarom zijn nadrukkelijk ook doelen beschreven 

wat betreft medisch kwaliteit en klantbeleving.

17 16 Het antwoord op deze vraag is wel relevant aangezien 

de patiënt kan beslissen bij betalen. Kan VGZ alsnog 

aangeven wat de verhouding is?

VGZ bestrijdt dat de verhouding of aantallen tussen restitutie en 

naturaverzekerden relevant is. VGZ maakt met de leverancier 

afspraken over zorg in natura, onafhankelijk of deze door een 

natura- of een restitutiepolishouder geconsumeerd wordt. Als de 

verzekerde recht heeft op zorg, kan er geen sprake zijn van 

bijbetaling zolang de verzekerde deze betrekt bij een 

gecontracteerde leverancier. 



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

18 19 VGZ geeft een verhouding van verdeling van 

verzekerden over het apothekers- en mesdisch 

speciaalzaakkanaal. Echter, het is voor inschrijvers 

vooral belangrijk om de geografische indeling van 

klanten te verkrijgen, zodat hierdoor kan een goede 

inschatting gemaakt worden in welk gebied een 

klantgroep zit)? Heeft VGZ ook een geografische 

indeling van de klanten welke via de medische 

speciaalzaak bestellen en apotheek? Zo nee, waarom 

niet?

VGZ is een landelijke zorgverzekeraar, haar verzekerden zijn dan 

ook in heel Nederland gevestigd. VGZ selecteert met deze 

inkoopprocedure een beperkt aantal leveranciers, de kans is 

aanwezig dat verzekerden die eerst gebruikmaakten van een 

medisch speciaalzaak, nu kiezen voor een aanbieder met een loket 

functie, of vice versa. VGZ verwacht dat verzekerden van 

aanbieder moeten overstappen, de huidige geografische verdeling 

van verzekerden per kanaal zegt niets over de verdeling 2015.

19 20 Kan VGZ de verhouding voor 2013 ook aangeven? Deze verhoudingen zijn vrij stabiel, in het kader van de 

inkoopprocedure zijn de verschillen 2012-2013 niet significant.

20 21 Kan VGZ aangeven hoeveel % (of in aantallen) pomp 

gebruikers diabetestestmateriaal bij VGZ hebben 

afgenomen in 2013?

Deze verhoudingen zijn vrij stabiel, in het kader van de 

inkoopprocedure zijn de verschillen 2012-2013 niet significant.

21 21 Kan VGZ aangeven hoeveel strips van de 30 mln 

worden gebruikt  door patiënten in Cat C?

Gebruikers van een insulinepomp gebruiken per jaar gemiddeld 

1370 teststrips, dit komt neer op ongeveer 25% van het totaal 

aantal teststrips.

22 21 Kan VGZ duidelijkheid scheppen over totaal 

gedeclareerde strips in 2013 zowel natura als 

restitutie en tevens aangeven of dit inclusief alle 

volmachten is?

De ongeveer 30 mln. controles zijn voor alle verzekerden van de 

zorgverzekeraar exclusief de volmachten.

23 23 VGZ geeft in zijn antwoord aan dat verzekerden die 

moeten overstappen van leverancier of van materiaal 

per brief worden geïnformeerd, maar VGZ kan toch 

niet bepalen wanneer een klant moet overstappen van 

materiaal? Hoe zit VGZ dit voor zich?

Op basis van de gecontracteerde leveranciers en gecontracteerde 

portfolio's ten opzichte van de huidige situatie kunnen verzekerden 

geïnformeerd worden over de impact op hun situatie.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

24 26 Wij gaan ervan uit dat VGZ exact weet wat in 2013 

vergoed is aan volume teststrips; kan VGZ dat 

openbaar maken?

Er bestaat altijd enige onzekerheid over de volledigheid van 

declaratiedata. Op basis van controles achteraf, en declaraties in 

restitutie zijn gegevens 2013 nog aan wijzigingen onderhevig. 

Naar verwachting wijken de aantallen 2013 niet significant af ten 

opzichte van 2012. Zie ook het antwoord op vraag 22.

25 26 Begrijpen wij goed dat de aantallen controles van 30 

mln. per jaar exclusief de volmachten zijn? Zo ja, kunt 

u de aantallen van de volmachten dan ook benoemen?

Dat begrijpt u goed, de volmachten vertegenwoordigen 16,7% van 

de verzekerden van VGZ. Zie ook het antwoord op vraag 22.

26 26 Kan VGZ aangeven hoeveel lancetten, prikpennen en 

pennaalden er in 2013 zijn vergoed door VGZ? Kan 

VGZ dit ook voor de volmachten aangeven?

Uit declaratiegegevens blijkt dat er minder lancetten dan teststrips 

gedeclareerd worden, VGZ heeft hieraan de conclusie verbonden 

dat lancetten hergebruikt worden. VGZ stelt in deze 

inkoopprocedure dat bij elke test een nieuw lancet gebruikt moet 

worden. Cijfers 2013, met betrekking tot lancetten en prikpennen 

hebben daarom geen toegevoegde waarde. 

27 26 VGZ geeft aan  dat de genoemde cijfers van 30 mln. 

controles per jaar slechts indicatief zijn.  

(i) Begrijpt VGZ dat op basis van indicatieve cijfers het 

moeilijk is om tot een goede inschrijving te komen? 

(ii) Kan VGZ ( inclusief haar subverzekeraars)  

aangeven hoeveel teststrippen tbv bloedglucose 

controles zij in 2013 heeft gedeclareerd

VGZ geeft een redelijk indicatie van het volume van de totale 

opdracht met het getal van 30 mln. Verzekerden hebben 

keuzevrijheid wat betreft leverancier en materiaal. Afhankelijk van 

de populatie die zich uiteindelijk bij de leverancier meldt, zal de 

leverancier een deel van het totale volume van VGZ afleveren. Dit 

is sterk afhankelijk van de offerte die leverancier bij VGZ indient.

(ii) Zie ook het antwoord op vraag 24.

28 27 Wij gaan ervan uit dat VGZ exact weet wat in 2013 

vergoed is aan volume teststrips; kan VGZ dat 

openbaar maken?

Zie het antwoord op vraag 22 en 24.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

29 27 (i) Deze informatie is relevant om tot een kwalitatief 

goed voorstel te komen. Kan VGZ per patiëntengroep  

aangeven hoe vaak zij gemiddeld een controle doen 

met een BGM?

Het aantal controles per verzekerde wisselt sterk. Patiënten die 

een insulinepomp gebruiken controleren gemiddeld vaker dan 

patiënten die geen pomp hebben. Patiënten met maximale orale 

medicatie controleren over het algemeen minder vaak. Op 

categorie A en categorie B heeft dit geen invloed. In categorie C 

zal het gemiddeld aantal strips per verzekerden gemiddeld hoger 

zitten dan in categorie A en B. Zie ook het antwoord op vraag 21.

30 31 Zijn hier de volmachten in begrepen of zijn dit 

aantallen exclusief de volmachten?

Zie het antwoord op vraag 22 en 25.

31 32 Is de aanname wel juist dat zorgaanbieders die nu een 

contract hebben voor pomp hulpmiddelen, Omnipod 

en injectiemateriaal wel weer een contract voor het 

jaar 2015 – 2016 krijgen, ook in het geval dat zij niet 

als leverancier worden geselecteerd voor het leveren 

van diabetes testmateriaal?

Deze aanname is onjuist. VGZ heeft in 2015 twee type 

overeenkomsten met betrekking tot hulpmiddelen voor diabetes: 

1. een overeenkomst voor insulinepompen, inclusief toebehoren en 

teststrips bij de meter behorend bij de insulinepomp (momenteel 

ingekocht bij 1 leverancier, en geen onderdeel van deze 

procedure).

2. een overeenkomst voor de levering van diabetestestmateriaal 

inclusief het addendum toebehoren bij insulinepompen, hierop 

heeft deze inkoopprocedure betrekking. 

De Omnipod en pdm maken deel uit van beide overeenkomsten, 

omdat deze zowel als meter, pomp en toebehoren kwalificeren.

32 33 Hoe kijkt VGZ aan tegen innovaties? Via welke manier 

laat VGZ ook innovaties toe tijdens de 

contractperiode?

zie het antwoord in de NvI 1 - vraag 13 en 33.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

33 35 VGZ geeft hier aan dat zij participeren in Zelfzorg 

ondersteund. Het doel van Zelfzorg ondersteund voor 

diabetes is dat over drie jaar tenminste 25 procent van 

de diabetespatiënten (type II) zelfmanagement als 

onderdeel van het zorgproces gebruikt.

(i) VGZ faciliteert in haar inkoopprocedure geen 

systemen/ therapiemanagement software die 

zelfmanagement ondersteunen. Is VGZ bereid om 

dergelijke zelfzorgmanagement systemen te faciliteren 

om zodoende de doelstellingen van Zelfzorg 

Ondersteund ( waarin VGZ participeert) te realiseren? 

(ii) Welke rol ziet VGZ weggelegd voor fabrikanten en 

of distributeurs  om de doelen die Zelfzorg 

Ondersteund heeft geformuleerd en door VGZ worden 

onderschreven te realiseren?

In het kader van deze inkoopprocedure koopt VGZ alleen 

diabetestestmateriaal in op basis van artikel 2.6 lid o Rzv. Dit 

betreft enkel verzekerden die insulineafhankelijk zijn met diabetes 

type 1 of 2. De doelstellingen van Zelfzorgondersteund staan los 

van de doelstellingen van deze inkoopprocedure.

34 43 Kan VGZ de verhouding van aantallen teststrips over 

de genoemde categorieën aangeven?

De categorieën die VGZ heeft opgesteld zijn homogeen wat betreft 

prijsstelling van het testmateriaal, maar heterogeen als het gaat 

om type patiënten. Elke verhouding die VGZ zou kunnen 

weergeven is niet anders dan een rekenkundig gemiddelde dat 

geen verband heeft met de werkelijkheid.  Zie ook het antwoord 

op vraag 21 en vraag 29.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

35 50 Klopt het dat als een leverancier niet wordt 

geselecteerd op basis van een te lage totale score, wel 

kan worden geselecteerd op criteria 8 indien de 

leverancier hier maximaal scoort t.o.v. andere 

leveranciers? Wordt altijd door VGZ naast de 1e 4 

leveranciers een leverancier geselecteerd, indien zij 

voldoen aan één van de criteria (5 t/m 8)?

VGZ kent in haar inkoopdocument geen criteria 8. Er wordt op 

geen enkel ander criterium geselecteerd dan de criteria genoemd in 

het inkoopdocument. VGZ selecteert alleen een 5e tot 8e 

leverancier  als voldaan is aan de criteria benoemd in het 

inkoopdocument onder 6.2. Dit kan betekenen dat er naast de 

eerste 4 geselecteerde leveranciers 0 tot 4 leveranciers extra 

geselecteerd worden.

36 51 U geeft aan dat de patient de vrijheid heeft om te 

kiezen tussen de gecontracteerde leveranciers. Kunt u 

aangeven of de gecontracteerde leveranciers ook de 

keuze hebben of zij een verzekerde weigeren 

(bijvoorbeeld indien deze regelmatig 

bloedglucosemeters in ongerede raakt).

Nee. De leverancier gaat met het doen van een offerte de 

leveringsplicht aan jegens alle verzekerden van de zorgverzekeraar 

wanneer hij geselecteerd wordt als een van de gecontracteerde 

leveranciers. 

37 67 (i) Hebben de stakeholders ook commentaar gegeven 

op het uiteindelijke gepubliceerde inkoopdocument?

Zie het antwoord in de NvI 1 - vraag 73.
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vraag:

Vraag Antwoord VGZ

38 68 Hoe ziet VGZ de toekomst van geintegreerde 

ketenconcepten voor specifieke kwetsbare 

doelgroepen zoals kinderen met Diabetes? Uit het 

antwoord van vraag 68 van de 1e nota van 

inlichtingen begrijpen we dat dergelijke unieke 

concepten (zoals de samenwerking gespecialiseerd 

behandelcentrum en leverancier) die zich inmiddels 

meer dan bewezen hebben voor specifieke 

diabetesdoelgroepen, van VGZ in 2015 geen kans 

meer krijgen om deze doelgroepen te kunnen blijven 

bedienen gewoonweg omdat zij niet aan alle door VGZ 

opgestelde criteria kunnen voldoen. Is dat ook de 

bedoeling van VGZ? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe gaat 

VGZ dit probleem oplossen?

VGZ is het niet met uw standpunt eens dat enige partij bij 

voorbaat niet kwalificeert voor deelname aan de procedure. 

39 72 Kunt u aangeven waarom u de huisarts niet benoemt 

in het antwoord op vraag 72?

VGZ benoemd "onder andere" hiertoe behoort ook de huisarts.

40 74 Voldoet het huidige tenderdocument aan de algemene 

beginselen van transparantie, gelijkheid en non-

discriminatie?

In het kader van deze inkoopprocedure worden objectieve, 

transparante criteria gehanteerd.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

41 74 Wij hebben u een vraag gesteld over het al dan niet 

van toepassing zijn van verplichtingen voortvloeiende 

uit de Aanbestedingswet en de Europese 

aanbestedingsrichtlijn. U heeft deze vraag niet 

beantwoord, maar verwezen naar uw antwoord op 

vraag 74.

Wij hebben hier nog de volgende vragen over: 

1. Kunt u nog ter aanvulling op het door u gegeven 

antwoord zoals reeds gevraagd – en voor zover 

relevant - de jurisprudentie van het Europese Hof van 

Justitie betrekken?

2. Waarom wilt u eigenlijk niet conform de 

Aanbestedingswet en de Europese 

aanbestedingsrichtlijn handelen anders dan dat u 

volgens u niet onder deze regelgeving zou vallen?

1. Het is niet nodig informatie te verstrekken over de 

jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, 

aangezien deze voor iedereen in openbare bronnen toegankelijk is.

2. VGZ hanteert een zorgvuldige en transparante procedure. De 

selectie van leveranciers vindt plaats op basis van objectieve en 

transparante criteria. Het doel daarvan is te komen tot selectie van 

de best gekwalificeerde leveranciers. Het in ieder detail volgen van 

de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijn heeft 

in de visie van VGZ in dit geval geen meerwaarde.

42 74 De volgende reeds gestelde vraag is niet of 

onvoldoende beantwoord; jullie hebben slechts 

verwezen naar een antwoord op een andere vraag. 

Daarmee is niet concreet antwoord gegeven op de 

bedoelde vraag: Wat doet VGZ om te voorkomen dat 

zij in strijd handelt met de Aanbestedingswet en hoe 

gaat zij daarbij om met de gerechtvaardigde belangen 

van leveranciers van diabetestestmaterialen?

VGZ is niet gebonden aan de aanbestedingswet, zij heeft haar 

inkoopprocedure echter volgens objectieve, transparante criteria 

ingericht.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

43 74 De volgende reeds gestelde vraag is onbeantwoord 

gebleven: Voldoet het huidige tenderdocument aan de 

algemene beginselen van transparantie, gelijkheid en 

non-discriminatie?

Zie het antwoord op vraag 40 van deze nota van inlichtingen.

44 83 wij wensen vraag 83 opnieuw te stellen aangezien het 

vorige antwoord van VGZ niet echt een antwoord op 

de vraag is. Daarom wederom: Als leverancier 1 (of 

nummer 2, 3 of 4) maximaal scoort op de additionele 

wensen, kiest VGZ in dat geval dan alsnog voor het 

contracteren van vier extra leveranciers (nummer 5, 6, 

7 en/of 8)?

De selectie van een eventuele 5e tot 8e leverancier is niet beperkt 

tot de invulling van de additionele wensen geformuleerd in 

paragraaf 5.3 a t/m f. Als alle additionele wensen zijn ingevuld op 

basis van de leveranciers geselecteerd als nummer 1 t/m 4 (en 

eventueel  5 of 6) wordt op basis van  criterium 3 in paragraaf 6.2 

geen leverancier geselecteerd. Op basis van criterium 1,2 of 4 kan 

in dit voorbeeld nog steeds een leverancier geselecteerd worden.

45 92 In nvi 92 beantwoordt opdrachtgever een vraag met 

betrekking tot de uiterlijk datum van indiening. In 

beantwoording geeft opdrachtgever aan dat uiterlijk 

datum van indiening 15-08-2014 is, maar dat omwille 

van het gebruik van Esize inschrijving uiterlijk 12-08-

2014 moet hebben plaatsgevonden. Begrijpen wij 

goed dat opdrachtgever hiermee bedoelt dat de 

aanmelding voor het gebruik van Esize (dus 

aanmelding in het systeem) voor 12-08-2014 moet 

hebben plaatsgevonden zoals omschreven onder nvi 

263? En dat de uiterlijke indiening van de offerte voor 

15-08-2014 dient te geschieden? Zo nee, wat bedoelt 

de opdrachtgever? Wij zien uit naar uw reactie.

Uw uiteenzetting is juist. De offerte moet uiterlijk 15-8-2014 via 

Esize ingediend zijn. Als de leverancier niet in Esize bekend is, 

heeft hij tot uiterlijk 12-8-2014 om zich aan te melden bij VGZ, 

zodat hij een offerte kan indienen uiterlijk 15-8-2014.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

46 108 Kunt u een voorbeeld geven van hoe u voorschrijvers 

bewust maakt van het belang van functiegericht 

voorschrijven?

VGZ heeft hier onder andere aandacht voor in gesprekken met 

voorschrijvers. Daarnaast worden beroepsverenigingen hier 

nadrukkelijk over geïnformeerd met het doel hun leden te 

informeren. 

47 110 Wat verstaat VGZ onder instructies? Welke criteria 

hanteert VGZ?

Zie het antwoord op vraag 53.

48 110 Wij gaan er vanuit dat u met het materiaal dat de 

fabrikant heeft om materiaal te ijken - doelt op de 

controlevloeistof. Kunt u aangeven of dit juist is?

Indien onze interpretatie niet juist is, kunt u dan 

(bijvoorbeeld met behulp van een voorbeeld) aangeven 

over welk materiaal een fabrikant dient te beschikken 

om het ijken mogelijk te maken?

Betekent dit dat alle bloedglucosemeters van VGZ 

verzekerden niet door een laboratorium geijkt hoeven 

te worden, maar enkel jaarlijks met behulp van 

controlevloeistof gecontroleerd dienen te worden?

Zie het antwoord op vraag 53.

49 110 Het "ijken" van een glucosemeter is onmogelijk, 

daarentegen zijn er 2 andere methodieken om 

glucosemeters te testen met verschillende doeleinden 

te weten;  Valideren of Calibreren. Welke methode 

acht VGZ wenselijk, met welke doeleinden, en welke 

marktpartij wordt verantwoordelijk geacht voor het 

door VGZ gekozen proces?

Zie het antwoord op vraag 53.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

50 110 3.3.12 Wat is de reden dat u een ijking eist, wanneer 

u eist dat alle meters voldoen aan No-Coding (Auto-

coding)?

Zie het antwoord op vraag 53. Auto-coding of No-coding sluit de 

behoefte tot een betrouwbare meting niet uit.

51 110 3.3.12 Zou u ons willen uitleggen wat u precies 

bedoelt met periodiek ijken. Wat is de minimale 

frequentie?

Zie het antwoord op vraag 53.

52 110 Is de veronderstelling juist dat onder “ijken” wordt 

verstaan dat de ijkingsprocedure van de fabrikant 

wordt gevolgd?

zie het antwoord op vraag 53.

53 110 De leverancier draagt er zorg voor dat de 

bloedglucosemeter periodiek wordt geijkt. Mag de 

zorgaanbieder hierin een ondersteunende rol hebben 

richting de patiënt of moet de zorgaanbieder deze 

ijking uitvoeren?  Hoe wordt dit gecontroleerd door 

VGZ?

Het doel van het "ijken" is beschreven in het antwoord in de NvI 1- 

vraag 110. Het is nadrukkelijk niet de intentie van VGZ om meters 

die in gebruik zijn bij verzekerden jaarlijks op te laten sturen om 

door een laboratorium getest te worden. VGZ vraagt de leverancier 

om te beschrijven hoe hij dit regelt. VGZ acht een jaarlijks 

controlemoment wenselijk. Vaststellen of de waarden die de meter 

teruggeeft nog nauwkeurig zijn, kan ook door bijvoorbeeld aan de 

hand van een dubbele meting (zelfde monster met 2 meters 

meten) de betrouwbaarheid van het resultaat vast te stellen.

54 111 3.3.12 Indien u bovenstaande vraag heeft beantwoord 

dat dit naar inzicht van de leverancier is. Dit zal 

namelijk leiden tot verschillende prijsniveaus die niet 

op de zelfde wijze tot stand zijn gekomen. Hoe kijkt u 

dan aan naar het gelijkheids- en transparantiebeginsel 

in het kader van de aanbestedingswet?

Zie het antwoord op vraag 43. De richtlijnen die VGZ hier heeft 

uitgewerkt leiden tot een invulling die voor elke leverancier gelijk 

kan luiden. VGZ maakt graag gebruik van de expertise van de 

leverancier om tot een goede en realistische invulling te komen. 

Daarnaast is VGZ niet gebonden aan de Aanbestedingswet. 



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

55 114 Wanneer een verzekerde die is aangewezen op gebruik 

van diabetes testmateriaal niet meer over een meter 

beschikt, ook al is dit het gevolg van diens 

nalatigheid, dan kan VGZ verstrekking of vergoeding 

van een nieuwe meter niet weigeren. Daarom wordt 

ook in deze situatie van de leverancier verlangd dat hij 

een nieuwe meter aan de verzekerde levert. Wij nemen 

aan dat in bovenstaande geval de levering van de 

meter door de leverancier door VGZ wordt vergoed? Is 

deze aanname juist? Zo nee, wat bedoelt de 

opdrachtgever?

Zie het antwoord op vraag 56.

56 114 Wanneer een verzekerde die is aangewezen op gebruik 

van diabetes testmateriaal niet meer over een meter 

beschikt, ook als is dit het gevolg van diens 

nalatigheid, dan kan VGZ de verstrekking of 

vergoeding van een nieuwe meter niet weigeren, 

Daarom wordt ook in deze situatie van de leverancier 

verlangd dat hij een nieuwe meter aan de verzekerde 

levert. Kan VGZ bevestigen dat, in dergelijke gevallen 

de verstrekking van een extra meter bij VGZ in 

rekening kan worden gebracht? 

Conform de concept zorgovereenkomst, artikel 10 lid 3 kan de 

leverancier geen kosten in rekening brengen voor het leveren van 

een meter als deze in ongerede is geraakt. In het antwoord in de 

NvI 1 - vraag 114 is wel de mogelijkheid tot overleg met VGZ 

benoemt in het geval van notoire gevallen van nalatigheid.

57 116 VGZ ziet geen reden dat een patiënt niet meer 

verschillende meters mag gebruiken. Betekent dit dat 

de zorgaanbieder per patiënt verschillende 

bloedglucosestrips mag declareren (mits het in de 

juiste categorie valt)?

VGZ ziet GEEN reden om verschillende meters aan een verzekerde 

te verstrekken, per patiënt wordt derhalve slechts één merk/type 

teststrips vergoed. Sterker nog, VGZ acht het onwenselijk dat een 

verzekerde verschillende meters gebruikt.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

58 123 3.3.7 Hoe gaat VGZ dit aan de belanghebbenden 

communiceren?

VGZ heeft met het antwoord in de NvI 1 - vraag 123 de 

leveranciers geïnformeerd. De zorgverlener is in de huidige situatie 

reeds degene die de verzekerde instrueert wat betreft de therapie 

en de functie van het testmateriaal daarbij.

59 124 Kunt u aangeven wat de reden is om een goede uitleg 

van de bloedglucosemeter en eventuele training van 

juist gebruik van de software, bloedglucosemeter of 

pomp te bewerkstelligen?

Kunt u aangeven hoe de voorschrijver of andere 

hulpverlener deze uitleg aan de verzekerde heeft 

kunnen geven (hoe de voorschrijver/ hulpverlener zijn 

kennis over de materialen heeft verkregen)?

Uw vraagstelling is niet duidelijk. VGZ wenst dat verzekerden goed 

met hun diabetestestmateriaal om kunnen gaan, dat bevordert de 

resultaten van de therapie. De hulpverlener die gespecialiseerd is 

op het gebied van diabetes, heeft met deze specialisatie ook 

kennis verkregen over de materialen. Een voorschrijver of 

hulpverlener wordt geacht op basis van diploma's en andere 

professionele kwalificaties ter zake kundig en deskundig te zijn. 

60 131 Beantwoording dient te geschieden in maximaal 500 

woorden. Mag deze beantwoording met teksten 

aangevuld worden in bijlage(n), waarbij het maximum 

van 500 wel wordt overschreden? Of mogen alleen 

figuurtjes en tabellen als bijlage(n) worden geüpload?

Wanneer VGZ vraagt om een beantwoording in niet meer dan 500 

woorden dan kan het antwoord in tekst in Esize worden gegeven. 

Het antwoord van niet meer dan 500  woorden kan ook geüpload 

worden. U geeft het antwoord op een manier die u past, het is 

niet de bedoeling om met bijlagen te werken, de mogelijkheid tot 

upload is ook niet bedoeld als extra ruimte bij de beantwoording 

van de vraag. Beperk uw antwoord tot eenzijdig gebruikt A4, 

maximaal 500 woorden.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

61 132 (i) kan VGZ dit antwoord nader specificeren? Het is 

partijen niet duidelijk wat dit antwoord precies omvat.

De volgende situaties zijn op de leverancier (en zijn 

onderaannemers) van toepassing:

- De leverancier is niet in staat van faillissement of aan hem is 

surseance van betaling verleend. 

- Het faillissement van de leverancier is niet aangevraagd en door 

hem is geen surseance van betaling aangevraagd. 

- De leverancier en de bestuurder(s) van de leverancier zijn in de 

afgelopen 10 jaar niet bij rechterlijke beslissing veroordeeld voor 

een misdrijf dan wel een ander delict dat de beroepsmoraliteit van 

de inschrijver in het gedrang brengt. 

- Tegen de leverancier is geen strafrechtelijke vervolging 

aanhangig. 

- De leverancier heeft in de afgelopen vijf jaar aan zijn wettelijke 

verplichtingen tot betaling van belastingen en sociale 

verzekeringspremies en –bijdragen voldaan.

62 133 VGZ verwijst hier naar vraag 130 en 136, echter 

maakt dit het niet duidelijker. Nogmaals de vraag of de 

jaarrekening van de groep waarbinnen inschrijver (evt. 

tezamen met zijn onderaannemers) valt volstaat in dit 

kader, aangezien inschrijver en de onderaannemers 

geen afzonderlijke jaarrekening hebben?

In het geval bedoeld in de vraag kan worden volstaan met de 

jaarrekening van de groep waarvan de leverancier deel uitmaakt, 

mits wordt voldaan aan artikel 2:403 leden 1 en 3 BW én mits aan 

VGZ bij het voorstel een afschrift van de verklaring wordt 

overgelegd bedoeld in artikel 2:403 lid 1 onder f BW.

63 136 Categorie 4.4 Mag uit het antwoord van VGZ 

geconcludeerd worden dat een jaarrekening van 2013 

zonder goedkeurende verklaring van de externe 

accountant door opdrachtgever niet wordt 

geaccepteerd? Wij zien uit naar uw antwoord.

Dat klopt. Indien deze (nog) niet beschikbaar is volstaat de 

jaarrekening over 2012 (zie antwoord vraag 30 NvI 1).



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

64 138 Wat verstaat VGZ onder financieel gezond? De leverancier moet de vastgestelde jaarrekening over 2013 (in 

voorkomend geval: de jaarrekening van de groep waartoe hij 

behoort) overleggen, zie Inkoopdocument § 4 onder 4 alsmede het 

antwoord op vraag 62. VGZ verwacht aan de hand hiervan een 

toereikend beeld te kunnen krijgen over de financiële gezondheid 

van de leverancier. Als daartoe aanleiding is, kan VGZ hierover 

nadere vragen stellen (Inkoopdocument § 2.2 onder 7).

65 138 Categorie 4.4 Het antwoord van VGZ op de vraag is 

"de leverancier is ten minste financieel gezond?". Kan 

VGZ het begrip financieel gezond verduidelijken? 

Waaraan dient door inschrijvers in ieder geval te 

worden voldaan?

Zie het antwoord op vraag 64.

66 140 In vraag 144 geeft u aan dat zowel de hoofdaannemer 

als de onderaannemer dienen te beschikken over een 

SEMH certificaat. Is daarmee uw antwoord op vraag 

140 niet correct? Indien uw antwoord op vraag 140 

juist is, wat is uw uitleg m.b.t. deze ogenschijnlijke 

tegenstrijdigheden?

U kunt het antwoord in de NvI 1 - vraag 140, als het juiste 

antwoord beschouwen. Als de hoofdaannemer de betreffende 

diensten uitsluitend door de door hem ingezette onderaannemers 

laat uitvoeren (en hij deze niet zelf uitvoert) volstaat het dat de 

betreffende onderaannemers over het certificaat beschikken.

67 141 Begrijpen wij goed dat het voor inschrijving voldoende 

is dat apotheken voldoen aan HKZ certificering?

Het is voor de inschrijving voldoende dat apotheken voldoen aan 

de HKZ Certificaat voor openbare apotheken, of de medisch 

speciaalzaak voldoet aan de SEMH-disw. Een apotheek hoeft niet 

te voldoen aan de SEMH en de medisch speciaalzaak niet aan de 

HKZ.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

68 141 Begrijpen wij goed dat als een postorderaar voldoet 

aan SEMH en apotheekketen aan HKZ en de 

postorderaar als hoofdaannemer inschrijft 

(apotheekketen dus onderaannemer) zij voldoen aan 

beide criteria? Aangezien de hoofdaannemers 

aanspraak kan doen op de onderaannemer voor 

bijvoorbeeld het af laten halen van goederen?

Het is niet duidelijk welke criteria hier bedoeld worden.?? Als de 

postorderaar voldoet aan de SEMH en de met hem 

samenwerkende apotheken aan de HKZ (onafhankelijk wie hoofd- 

of onderaannemer is) wordt voldaan aan de eis Certificering. 

69 148 Kan VGZ bevestigen dat alle meters die geoffreerd 

worden in ieder geval dienen te voldoen aan alle 

vereisten opgenomen in hoofdstuk 3?

In hoofdstuk 3 worden zowel technische eisen, de basiscriteria, 

als functionele eisen benoemd. Alle bloedglucosemeters die door 

de leverancier worden geoffreerd moeten voldoen aan de 

technische eisen of basiscriteria. Daarnaast is in hoofdstuk 3 

uitgewerkt hoeveel meters in het portfolio aan welke functionele 

eisen moeten voldoen. Niet alle meters voldoen aan alle 

functionaliteiten, het geoffreerde portfolio van de leverancier 

voldoet wel aan alle technische en functionele eisen. In dit licht 

mag ook minimumeis 6, uit paragraaf 4 bezien worden.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

70 152 “In dit geval voldoet de apotheekketen aan 

leveringsvariant 2; landelijke dekking. Alleen als de 

apotheekketen voor 75% van de viercijferige 

postcodes in Nederland binnen 10 km een 

afhaallocatie heeft zoals beschreven in 4.8 eerste 

gedachtestreepje, is er sprake van invulling van deze 

variant.” Bovenstaande beantwoording van vraag 152 

spreekt over de dekkingsgraad van apotheken en het 

gebruik van afhaalpunten. Wij nemen aan dat 

inschrijvers ook gebruik mogen maken van 

afhaalpunten voor bestellingen niet zijnde apotheken? 

Is deze aanname juist? Zo nee, waarom niet?

De afhaallocatie hoeft geen apotheek te zijn, echter de bepaling 

wat betreft "op een locatie die ten minste elke werkdag gedurende 

ten minste acht uur overdag en/of ’s avonds geopend is alsmede, 

op andere dagen en uren, in een dienstapotheek." blijft een eis. 

Uiteraard dient een afhaallocatie te voldoen aan de eisen genoemd 

bij Certificering.

71 152 Voldoet een apotheekketen aan de vereiste landelijke 

dekking indien wordt ingeschreven met haar netwerk 

van apotheken en met haar online apotheek (en deze 

laatste aan huis levert indien er geen apotheeklocatie 

in de buurt van de patiënt is)?

Een apotheekketen die met haar online apotheek diabetes 

testmateriaal levert doordat het door of in opdracht van de 

leverancier op de woon- of verblijfsplaats van de verzekerde wordt 

afgeleverd, levert in heel Nederland af, voldoet aan de vereisten 

zoals geformuleerd onder de variant landelijke dekking.

Alleen als de apotheekketen voor 75% van de viercijferige 

postcodes in Nederland binnen 10km een afhaallocatie heeft zoals 

beschreven in 4.8 eerste gedachtestreepje, is er sprake van 

invulling van de variant loketfunctie of bij invulling van 90% 

binnen 20 km aan de additionele wens B.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

72 161 De leverancier moet een prijs per test aanbieden die 

niet hoger is dan de door VGZ vermelde 

maximumprijs. Inschrijver twijfelt of deze voorwaarde 

mededingingsrechtelijk is toegestaan gezien de 

bestaande machtspositie van VGZ. Heeft VGZ dit 

gecontroleerd? Indien VGZ aan deze voorwaarde blijft 

vasthouden, kan VGZ dan bevestigen dat zij de 

uiteindelijk te kiezen leveranciers vrijwaart van alle 

schade die het gevolg is van deze bepaling omdat 

deze bepaling toch in strijd met het mededingingsrecht 

blijkt te zijn? Zo niet, kan VGZ toelichten waarom zij 

de maximum prijzen verplichtend aan inschrijvers 

oplegt?

VGZ heeft op de markt voor de inkoop van diabetes testmateriaal 

geen economische machtspositie. Overigens maakt VGZ van haar 

positie geen misbruik door de eis te stellen dat de aangeboden 

prijzen blijven gelijk aan of beneden de in het Inkoopdocument 

vermelde maximumprijzen. VGZ ziet geen reden ter zake tegenover 

leveranciers enige aansprakelijkheid op zich te nemen. De 

maximumprijzen worden gehanteerd met het oogmerk de kosten 

van diabetes testmateriaal in elk geval binnen redelijke en 

aanvaardbare grenzen te houden.

73 163 7.3.B Indien u bovenstaande vraag heeft beantwoord 

met nee. Geen enkele leverancier kan voldoen aan de 

wens, omdat niemand weet waar uw verzekerden nu 

zitten. Dit kan enkel een toevalstreffer zijn als iemand 

hieraan voldoet. Vindt u dat u voldoet aan de 

(wettelijke) eisen c.q. richtlijnen die worden gesteld 

aan inkoopoffertes?

De verzekerden van VGZ zijn verspreid over heel Nederland. Voor 

dit punt hebben we aangenomen dat ze gelijkelijk verspreid zijn. 

vandaar dat het criterium geld, dat 90% van alle viercijferige 

postcodes in Nederland, zich binnen een straal van 20 KM van een 

afhaallocatie bevinden. 

74 163 7.3.B Bent u bereid deze wens te laten vallen? Nee, alleen als geen enkele inschrijving aan deze wens voldoet 

wordt de wens niet ingevuld.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

75 163 7.3.B Om antwoord te kunnen geven op de vraag of 

wij 90% van de verzekerden van VGZ binnen 20 km 

van hun woonplaats diabetes testmaterialen kunnen 

afhalen, hebben wij een overzicht nodig van alle 

postcodes van de VGZ verzekerden. Alleen zo kunnen 

wij bepalen en bewijzen of wij aan deze wens kunnen 

voldoen. Zou u deze gegevens willen verstrekken?

zie het antwoord op vraag 73 en in de NvI 1 - vraag 163.

76 167 In het antwoord op vraag 167 geeft u aan dat VGZ 

met de leveranciers afspraken met betrekking tot 

doelmatigheid maakt. Kunt u uitleggen waar u met 

doelmatigheid op doelt? Hoeveel teststrips per jaar zult 

u vergoeden per patiënt?

Doelmatigheid bestaat onder andere uit de component volume, 

maar ook functionaliteit is een onderdeel van doelmatigheid. VGZ 

hanteert als richtlijn een vergoeding van 1 test per injectie, 

afgerond op een honderdtal per kwartaal.

77 170 categorie 5.2 VGZ geeft aan dat er internationaal 

marktonderzoek is gebruikt voor de totstandkoming 

van het inkoopdocument. Graag ontvangen wij de 

bron van dit onderzoek, zodat inschrijvers volledige 

informatie hebben en daarmee een goed aanbod 

kunnen doen aan de opdrachtgever. Wij zien uit naar 

uw reactie.

VGZ heeft zelf marktonderzoek gedaan, dit betreft geen openbaar 

onderzoek.

78 173 Met inachtneming van de termijn voor niet-

spoedlevering. Welke termijn wordt hier bedoeld? 

Geldt de termijn ook voor de grensgebieden of kan 

hier van afgeweken worden gezien de afstand?

De termijn voor niet-spoedlevering is genoemd in paragraaf 3.3 

onder 10. Rekening houdend met de mogelijk andere servicelevels 

bij buitenlandse distributiecentra en het relatief kleine volume 

waarmee de leverancier afspraken met deze distributiecentra kan 

maken kan de leverancier maximaal 24 uur van deze termijn 

afwijken.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

79 177 Waarom hanteert VGZ deze methodiek? Waarom niet 

op basis van verbruik?

Beide methodes zijn mogelijk en kennen hun eigen nuances. In dit 

geval heeft VGZ de nadruk gelegd op verzekerden omdat het 

verbruik binnen de categorieën heterogeen is, alleen voor categorie 

C betreft het een homogene groep. 

80 179 Op hoeveel decimalen wordt de gewogen gemiddelde 

prijs bepaald?

De gewogen gemiddelde prijs wordt afgerond op 4 decimalen.

81 179 Wij willen u vriendelijk vragen de score voor de 

toegekende, gewogen gemiddelde prijs nogmaals uit 

te leggen, met name hoe de score van 9 bij een prijs 

van €0,392 en de score van 7 voor een prijs van €0,4 

wordt toebedeeld.

In het inkoopdocument onder paragraaf 6.1 deelscore 1 staat: 

De score van de leverancier met de laagste gewogen gemiddelde 

prijs = 10, hier voor het gemak: GGP10

De score van de leverancier met de hoogste gewogen gemiddelde 

prijs = 1, hier voor het gemak: GGP1

De score van de leverancier met een gewogen gemiddelde prijs 

tussen de laagste en de hoogste wordt naar evenredigheid bepaald 

op afgeronde getallen tussen 10 en 1. 

VGZ realiseert zich dat dit in sommige gevallen leidt tot meerdere 

inschrijvingen met een deelscore 10. In alle gevallen geeft deze 

deelscore een realistisch beeld van de relatieve positie van het 

aanbod van de leverancier. ? Nader toelichten

Nadat nummer 1 en 10 bepaald zijn wordt de evenredige 

toekenning van gehele getallen tussen 1 en 10 als volgt berekend: 

(GGP1-GGGP)/((GGP1-GGP10)/9)+1, afgerond op hele getallen. 

82 180 Dit antwoord is niet helemaal te lezen, graag het 

verzoek om deze volledig op te nemen.

Zie het bijgevoegde Excel bestand.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

83 180 De systematiek die VGZ in dit voorbeeld hanteert lijkt 

niet rechtvaardig. Aangezien een leverancier die 30 

meters aanbiedt, dezelfde score krijgt als een 

leverancier die 27 meters aanbiedt. De leverancier 

heeft hier dan toch geen voordeel bij, terwijl zijn 

assortiment wel uit 3 meters meer bedraagt?

De veronderstelling dat er geen voordeel is voor de leverancier met 

30 meters is niet zondermeer juist. Zie ook het antwoord op vraag 

81. Het aantal meters in het assortiment is niet alleen bepalend 

voor deelscore 3, maar ook voor de eventuele selectie van de 

leverancier op basis van paragraaf 6.2 criterium 4.

84 181 VGZ geeft aan inzichtelijk gemaakt te hebben hoeveel 

verzekerden welke bloedglucosemeter gebruiken. Hoe 

heeft VGZ dit gedaan?

VGZ heeft op basis van gedeclareerde teststrips en 

managementinformatie inzichtelijk gemaakt welke 

bloedglucosemeters in gebruik zijn. De percentages per meter zijn 

op 22-7-2014 gedeeld met de inschrijvers en vragenstellers.

85 181 Wat is de definitie van VGZ van ‘onbekende meter bij 

VGZ’?

Een bij VGZ onbekende meter is een meter waarvoor op dit 

moment geen teststrips worden gedeclareerd. Concreet krijgen alle 

meters die niet op de informatie van 22-7-2014 zijn opgenomen, 

een score van 0%.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

86 181 Hoe kunnen de eerste drie leveranciers die 86%, 

84,2% en 83,9% hebben gescoord dezelfde punten 

hebben. Wat is dan het voordeel van de leverancier 

die 86% scoort bovenop de leverancier die 83,9% 

scoort? Dit komt rekenkundig toch niet uit als er bij 

wijze van spreken 100 leveranciers zouden 

inschrijven?

VGZ hanteert globaal dezelfde formule als uitgewerkt bij het 

antwoord op vraag 81. 

Het laagste overlappercentage krijgt waarde 1 (Percmin) en het 

hoogste overlappercentage krijgt waarde 10 (Percmax). 

Nadat nummer 1 en 10 bepaald zijn wordt de evenredige 

toekenning van gehele getallen tussen 1 en 10 als volgt berekend: 

(Overlappercentage-Percmin)/((Percmax-Percmin)/9)+1, afgerond 

op hele getallen. 

VGZ realiseert zich dat dit in sommige gevallen leidt tot meerdere 

inschrijvingen met een deelscore 10. In alle gevallen geeft deze 

deelscore een realistisch beeld van de relatieve positie van het 

aanbod van de leverancier. 



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

87 181 Klopt het dat VGZ hier alle verzekerden meeneemt. 

M.a.w. indien meter X door 10% van de verzekerden 

bij VGZ wordt gebruikt en leverancier Y levert deze 

meter dat deze dan 10% score krijgt op die specifieke 

meter? 

VGZ gebruikt bij de bepaling van het overlappercentage de 

percentages zoals gecommuniceerd op 22-7-2014. Stel, een 

leverancier offreert een deel van het portfolio als volgt:

Freestyle Freedom Lite   7,0%

One Touch Verio IQ            5,4%

Accu-Chek Aviva Combo  6,9%

Glucomen LX                         1,2%

Caresens-N                            0,1%

Voor dit deel van het portfolio behaalt de leverancier een 

overlappercentage van 20,6%. Voor de berekening van de 

deelscore zie het antwoord op vraag 86.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

88 183 VGZ stelt dat de leverancier niet hoeft te voldoen aan 

de additionele wensen. Het is echter niet transparant 

hoe deze additionele wensen worden beoordeeld. De 

hoogste score is 10 en de laagste is 1 maar het is niet 

duidelijk welke scoren men verkrijgt bij het vervullen 

van bijvoorbeeld 3 van de 5 wensen.

(i) Kan VGZ uitleg geven over hoe ze deze wensen 

gaat beoordelen op grond van het deelscore 4 

schema? 

(ii) Is een partij afhankelijk van andere partijen voor 

deze score?

Zie het antwoord in de NvI 1 - vraag 183. De gehanteerde formule 

is: (Aantalwensen-Minwens)/(Maxwens-Minwens/9)+1, afgerond 

op hele getallen.

Hierin zijn het aantal ingevulde wensen door de leverancier 

"Aantalwensen". Het laagste aantal ingevulde wensen is 

"Minwens". Het hoogste aantal ingevulde wensen is "Maxwens".

VGZ realiseert zich dat dit in sommige gevallen leidt tot meerdere 

inschrijvingen met een deelscore 10. In alle gevallen geeft deze 

deelscore een realistisch beeld van de relatieve positie van het 

aanbod van de leverancier.

 

Alle deelscores zijn relatief ten opzichte van andere partijen, 

immers de laagste of hoogste score kan alleen bepaald worden ten 

opzichte van in dit geval het aantal ingevulde wensen door andere 

partijen. Voor het toekennen van de invulling van de wens is een 

partij niet afhankelijk van de invulling van deze wens door andere 

partijen. 

89 185 Hoe gaat VGZ dit controleren? VGZ monitort dit onder andere aan de hand van 

declaratiegegevens en signalen van onder andere klanten, 

zorgverleners en leveranciers.

90 185 Kunt u met een voorbeeld aangeven hoe VGZ de 

controle op de inzet van het portfolio door leverancier 

controleert?

zie het antwoord op vraag 89.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

91 185 185,186,187:(i) Kan VGZ aangeven hoe zij dit actief 

gaat controleren? 

(ii) Hoe waarborgt VGZ het dat het voor verzekerden 

en zorgverleners duidelijk is voor welke meters zij 

kunnen kiezen zonder dat zij alle websites van 

distributeurs (mogelijk 8?) moeten raadplegen? 

(iii) Welke maatregelen neemt VGZ om te waarborgen 

dat de hulpverlener i.o. met de patiënt bepaalt welke 

meter er wordt ingezet en niet de voorkeur van de 

distributeur leidend is?

(i) zie het antwoord op vraag 89.

(ii) VGZ zal op haar website een overzicht zetten van de portfolio's 

van gecontracteerde leveranciers, en tevens zorgverleners van de 

portfolio's van gecontracteerde leveranciers op de hoogte brengen. 

Daarnaast worden patiënten middels een brief op de hoogte 

gebracht

(iii) Zie het antwoord op vraag 128.

92 186 De leverancier die de meeste meters in het portfolio 

heeft die door VGZ verzekerden op dit moment 

gebruiken, worden beloond bij Deelscore 3, dat 35% 

meeweegt. Begrijpen wij goed dat inschrijvers voor de 

beantwoording van deelscore gebruik dient te maken 

van de excelsheets ‘VGZ Portfolio 

Diabetestestmateriaal Categorie A’, ‘VGZ Portfolio 

Diabetestestmateriaal Categorie B’en ‘VGZ Portfolio 

Diabetestestmateriaal Categorie C’? Zo ja, volstaan 

inschrijvers dan met alleen het invullen van deze 

sheets om een score te ontvangen voor deelscore 3? 

Zo nee, wat dienen inschrijvers aan te leveren? Wij 

zien uit naar uw antwoord.

De leveranciers maken hun portfolio's bekend door de 

Excelbestanden: "VGZ Portfolio Diabetestestmateriaal Categorie 

A" beide sheets en  "VGZ Portfolio Diabetestestmateriaal 

Categorie B" "VGZ Portfolio Diabetestestmateriaal Categorie C" 

volledig in te vullen en waar nodig aan te vullen met de in dat 

bestand gevraagde gegevens.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

93 186 Vaststelling eindscore. Door het aantal meters voor 

15% mee te laten wegen ontstaat het risico dat 

strategisch zeer veel meters op de lijst gezet gaan 

worden die nooit gebruikt gaan worden. Dit is niet de 

bedoeling van VGZ. Wij stellen daarom voor in de 

weging alleen die meters mee te tellen die al in 

gebruik zijn op de peildatum 1 mei 2014? Zo niet, hoe 

voorkomt VGZ dan dat partijen hier een (absurd) hoog 

aantal invullen om daarmee de hoogste score te 

bereiken, wetende dat die score ook nog wordt 

afgewogen tegen de inschrijvers die wel reële 

aantallen hanteren? 

Zie ook het antwoord in de NvI 1 -vraag 186. Leveranciers zijn 

verplicht om alle elementen van hun aanbieding ook daadwerkelijk 

na te komen.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

94 188 U geeft aan dat alle meters die op 1 mei werden 

gebruikt voldoen aan de functionele eisen zoals door 

VGZ opgesteld in het inkoopdocument. 

1. Kunt u aangeven hoe VGZ dit gecontroleerd heeft?

2. Betekent dit dat alle merk/ typen 

bloedglucosemeters die op 1 mei 2014 in gebruik 

waren bij VGZ verzekerden - mits deze tijdig aangeven 

te voldoen aan  ISO 15197:2013 - aangeboden 

kunnen worden door inschrijver?

3. Op vraag 197 geeft u aan dat het buiten kijf staat 

dat een aantal meters die nu gebruikt worden door 

verzekerden niet voldoet aan de kwaliteitscriteria zoals 

VGZ deze geformuleerd heeft. Dit lijkt in strijd te zijn 

met het antwoord op vraag 188 waarin u aangeeft dat 

alle meters die op 1 mei in gebruik zijn voldoen aan de 

functionele eisen. Kunt u dit nader toelichten?

1. VGZ heeft meters waarvoor testmateriaal gedeclareerd wordt 

beoordeeld op de aanwezige en gevraagde functionaliteiten. 

2. De leverancier kan alle meters aanbieden die voldoen aan de 

gestelde eisen in het inkoopdocument. Niet alle meters die op dit 

moment geleverd worden voldoen aan de basiscriteria gesteld in 

het inkoopdocument. De leverancier moet zich verzekeren van de  

volledigheid van het aangeboden portfolio voor hij dit aan VGZ 

aanbiedt.

3. Er zijn meters die onze verzekerden nu gebruiken die niet aan 

bijvoorbeeld de ISO15197:2013 voldoen. Er zijn ook meters die 

niet meer door de fabrikanten geleverd worden, maar die nog 

steeds in gebruik zijn. De combinatie van huidige meters tezamen 

voldoen aan alle functionaliteiten die in deze procedure 

uitgevraagd worden.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

95 188 188, 196, 197, 198: U geeft aan dat 1 mei 2014 als 

peildatum geldt op basis waarvan u gaat vergelijken of 

verzekerden in 2015 moeten overstappen.

Kunt u aangeven hoe dit vergelijken in zijn werk gaat 

en wat u precies gaat vergelijken (meters, prikpennen, 

lancetten, teststrips)?

Zie de antwoorden op vragen 86 en 87.

96 196 188, 196, 197, 198: U geeft aan dat 1 mei 2014 als 

peildatum geldt op basis waarvan u gaat vergelijken of 

verzekerden in 2015 moeten overstappen.

Indien de vergelijking plaatsvindt bij inschrijven, hoe 

waarborgt VGZ dan dat een eventueel opgegeven laag 

aantal VGZ verzekerden die omgeruild moeten worden 

bij inschrijving (die geresulteerd heeft in een hoge 

score voor deelscore 3) daadwerkelijk niet omgeruild 

worden (en de hoge score op het onderdeel 

klantervaring dus rechtvaardigt)?

Het scenario dat u schetst is het scenario dat de leverancier niet 

alle in zijn portfolio geoffreerde meters inzet ten behoeve van de 

feitelijke uitvoering van de opdracht. Dit is het scenario dat ook is 

behandeld in het antwoord in de nota van inlichting 1 - vraag 185, 

in dit document geeft het antwoord op vraag 89 daar een 

toelichting op. Leveranciers zijn verplicht om alle elementen van 

hun aanbieding ook daadwerkelijk na te komen.

97 197 VGZ heeft op 22-07-2014 de verdeling over de 

verschillende meters waarover VGZ verzekerden 

beschikken naar de leveranciers gestuurd. 1. Is dit de 

basis die gebruikt gaat worden voor de berekening van 

het overlappingspercentage van de zorgaanbieder? 

Kan de leverancier op basis van zijn in te zetten 

assortiment dus eigenlijk al bepalen wat zijn 

overlappingspercentage gaat worden?

Ja, de percentages in dit document worden gebruikt bij de 

overlapberekening, de leverancier kan dus zelf uitrekenen welk 

percentage hij toebedeeld krijgt. Hij kan niet bepalen wat zijn 

deelscore wordt, omdat die relatief is ten opzichte van de andere 

inschrijvers.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

98 197 188, 196, 197, 198: U geeft aan dat 1 mei 2014 als 

peildatum geldt op basis waarvan u gaat vergelijken of 

verzekerden in 2015 moeten overstappen.

Kunt u aangeven wanneer u gaat vergelijken (bij 

inschrijven, na gunning, eenmalig op 1 januari 2015 of 

wellicht periodiek?) 

zie het antwoord op vraag 92.

99 197 Gaat VGZ bij het bepalen van het 

overlappingspercentage nog kijken naar de verdeling 

verzekerden over de categorieën of volstaat het 

aanbieden van de meter in één van de categorieën om 

de percentage te scoren zoals VGZ heeft opgegeven? 

Concreet: meter XYZ wordt door de leverancier 

aangeboden alleen in categorie A, meter XYZ geeft 

een overlappingspercentage van 3% volgens het 

overzicht van VGZ. Krijgt de leverancier dan 3% als 

score voor deze meter, zonder dat hij deze aanbiedt in 

categorie B en C?

Voor deelscore 3 wordt het percentage wordt berekend van de 

VGZ-verzekerden die vanaf 1 januari 2015 in staat zijn de vóór die 

datum in gebruik zijnde meter te blijven gebruiken, zonder 

onderscheid naar categorieën. 

100 199 U geeft hier aan dat waarschijnlijk verwezen wordt 

naar deelscore 3. Dat is juist. Aangezien er echter 

geen antwoord is gegeven op de vraag willen wij u 

vriendelijk vragen deze alsnog te beantwoorden?

De vraag was: Klopt het dat een partij aan deze specificaties (red. 

Deelscore 3)  voldoet als een patiënt één merk bloedglucosemeter 

kan blijven gebruiken die aan dezelfde specificaties voldoet?

Antwoord: Nee, een leverancier wordt voor deelscore 3 

beoordeeld op het merk én type meter dat bij de verzekerden in 

gebruik is. 



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

101 205 Kunt u aangeven hoe de selectie in zijn werk gaat als 

een leverancier op alle vier de deelcriteria als beste uit 

de bus komt?

In het geval dat een leverancier de beste is op alle criteria 

benoemd in paragraaf 6.2 van het inkoopdocument, dan heeft 

deze de laagste prijs. In dat geval wordt hij, als hij niet al 

geselecteerd was als leverancier 1 t/m 4, op basis van het eerste 

criterium geselecteerd, mits de prijs significant lager is zoals 

benoemd in paragraaf 6.2. Bij de beoordeling van criterium 2, en 3 

en 4, telt deze leverancier als een van de leveranciers waarop 

verbeterd moet worden, in de vorm van aansluiting, wensen, of 

aantal meters. 



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

102 205 (i) Wat bedoelt VGZ wanneer het aangeeft dat de 5de 

tot en met 8ste geselecteerde leverancier aan alle 

vereisten moeten voldoen waar de geselecteerde 

leveranciers aan voldoen? Zijn dit de vereisten uit 

hoofdstuk 3?

(ii) De criteria’s zijn niet cumulatief waardoor het voor 

VGZ mogelijk is om een aantal leverancier op prijs te 

selecteren, terwijl deze slechter heeft gescoord op 

kwaliteit dan de vier andere leveranciers.  Omdat geen 

leverancier een volume garantie ontvangt is deze 

selectie  discriminatoir en niet transparant. Wat is de 

mening van VGZ in dit verband?

Als antwoord op uw eerste vraag, om voor selectie in aanmerking 

te komen is de drempel dat de leverancier voldoet aan alle eisen in 

het inkoopdocument, en geen van de uitsluitingsgronden op hem 

van toepassing zijn, deze vereisten zijn niet gelimiteerd tot het 

gestelde in hoofdstuk 3, maar ook nader uitgewerkt in hoofdstuk 

2 en 4.

In het tweede deel van uw vraag lijkt de aanname gedaan te zijn 

dat op elk van de criteria benoemd in paragraaf 6.2 meerdere 

leveranciers geselecteerd kunnen worden. Dat is niet het geval, op 

elk criterium kan één of geen selectie plaatsvinden. 

In uw vraag stelt u dat de selectie van een inschrijver op prijs 

discriminatoir en niet transparant is omdat hij slechter scoort op 

kwaliteit. VGZ heeft kwaliteit op een aantal manieren in het 

inkoopdocument geoperationaliseerd. De vereisten in het 

inkoopdocument borgen een basiskwaliteit, zowel van de 

materialen als van de leverancier. Aan deze basiskwaliteit moet 

elke inschrijver voldoen. De deelscore Kwaliteit heeft slechts 

betrekking op het aantal meters dat in het portfolio aangeboden is. 

De leverancier die op prijs geselecteerd wordt voldoet aan dezelfde 

basiskwaliteit als de leverancier die op deelscore kwaliteit het 

beste scoort. De selectie op prijs is gelijk voor alle inschrijvers, 

evenals de selectie op kwaliteit. 



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

103 205 Met deze extra voorwaarden creëert VGZ een speciale 

groep en worden partijen niet meer gelijk behandeld. 

Dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel dat bij een 

offerteprocedure als de onderhavige, georganiseerd 

door een partij met een economische machtspositie, in 

acht moet worden genomen. Immers, inschrijvers 

worden niet op eenzelfde wijze beoordeeld. Grote 

partijen die thans al veel leveren worden bevoordeeld 

(onder meer op basis van pagina 18, onder 2). Past 

VGZ de wijze van selectie aan? Zo niet, waarom niet?

Met de selectie op basis van paragraaf 6.2 worden in potentie 

meer leveranciers geselecteerd, elke leverancier wordt op basis 

van dezelfde criteria al of niet geselecteerd. Uw standpunt dat 

"grote partijen de thans al veel leveren worden bevoordeeld (onder 

meer op basis van pagina 18 onder 2)" deelt VGZ geenszins. Op 

basis van paragraaf 6.2 criterium 2 kan juist die leverancier 

geselecteerd worden die een meter levert, die door 2% van de 

verzekerden van VGZ gebruikt wordt, die anderen niet leveren. De 

grootte van een partij is hierbij niet van belang of van invloed. 

Daarnaast is iedere leverancier in de gelegenheid om ten behoeve 

van deze inkoopprocedure samenwerkingsverbanden te vormen 

en/of onderaannemers in te zetten teneinde zijn kansen te 

vergroten.

VGZ past de selectie niet aan.

104 229 Kan VGZ voorbeelden geven van zaken die evt. 

bijgesteld kunnen worden?

Het overleg betreft geen bijstelling maar precisering, bijvoorbeeld 

op basis van het antwoord gegeven bij de additionele wensen.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

105 282 In NvI vraag 282 vraagt inschrijver naar het aanbieden 

van een meter voor zowel functionaliteiten 6 als 7. 

Opdrachtgever geeft als antwoord op deze vraag: “Als 

de leverancier één meter aanbiedt met zowel 

functionaliteit 6 als functionaliteit 7, dan volstaat 1 

meter.” Wij willen opdrachtgever meegeven dat de 

beoordelingsmethodiek opdrachtgevers niet beloond 

voor de inzet van veelzijdige meters. Immers, een 

inschrijver wordt beoordeeld op een uitgebreid 

portfolio. Dit betekent dat een leverancier beter een 

groot aantal meters met beperkte functionaliteiten kan 

aanbieden, dan een klein aantal veelzijdige meters. Dit 

lijkt ons voor opdrachtgever en zeker voor de 

verzekerde geen gewenste situatie. In voorkomende 

gevallen waarbij behandeling van een verzekerde 

meerdere functionaliteiten vereist, deze verzekerde 

meerdere meters dient te gebruiken. Onduidelijk is in 

deze dan ook of in dit geval meerdere meters worden 

vergoed voor de verzekerde. Wij willen de 

opdrachtgever verzoeken om een herbeoordeling te 

maken van de deelscores, zodat opdrachtgever voor 

verzekerde werkelijk de beste inschrijver selecteert. Is 

opdrachtgever bereid hiertoe over te gaan? Wij zien uit 

naar uw reactie.

Hoewel de inzet van veelzijdige meters geen criterium is waarop 

VGZ een weging heeft gesteld, zal het aanbieden van veelzijdige 

meters die aan meerdere medisch noodzakelijke functionaliteiten 

en of wensen van patiënten voldoen, veel door patiënten gebruikt 

worden. Het opnemen in het portfolio van meters die veel door 

patiënten gebruikt worden, wordt beloond bij deelscore 3. 

Daarnaast heeft een uitgebreid portfolio als voordeel dat dit de 

patiënt een grote keuzevrijheid biedt, en tevens de kans vergroot 

dat meerdere functionaliteiten en of wensen in een meter verenigd 

zijn. Dit onderdeel wordt beloond in deelscore 2. Tot slot wordt in 

additionele wens f aandacht besteed aan additionele 

functionaliteiten die niet in het basisportfolio zitten. Dit wordt 

beloond bij deelscore 4. 

Voor het laatste onderdeel van de vraag: in uitzonderlijke gevallen 

indien de behandeling van een patiënt meerdere functionaliteiten 

vereist die niet in één meter in het  assortiment verenigd zijn, kan 

de zorgverlener een bijzondere hulpvraag indienen, indien een 

meter buiten het portfolio bestaat die wel daaraan voldoet. Op het 

moment vergoedt VGZ niet meerdere meters per persoon, en ziet 

daar ook geen reden toe om dat in 2015 wel te gaan doen. 

VGZ maakt geen herbeoordeling van de deelscores.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

106 283 3.2.2C3 De hoogte van de cijfers is enkel voor de 

bloedglucosewaarde?

De functionaliteit "Grote Letter" beoogt een product in het 

portfolio op te nemen dat mensen met een beperkte visus in staat 

stelt om zelfstandig hun bloedglucosewaardes te testen. VGZ 

heeft dit geoperationaliseerd door te vragen naar meetwaardes die 

ten minste 1,5cm hoog zijn.

107 289 Wat bedoeld VGZ met ‘de leverancier houdt rekening 

met deze eis’?

Aangeboden meters moeten voldoen aan ISO15197:2013. VGZ 

bedoelt hier dat een leverancier geen meters aanbiedt die niet 

(kunnen) voldoen aan de ISO15197:2013.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

108 290 Met het oog op de certificering door notified bodies 

willen wij u graag wijzen op het feit dat notified 

bodies geen certificaat meer uitgeven voor ISO 

15197:2013. Bewijs dat een product voldoet aan 

deze nieuwe, strenge ISO norm wordt geleverd door 

een verklaring van een notified body waarin tevens 

wordt aangegeven dat fabrikant de 

gebruikshandleiding en bijsluiter mag aanpassen.

U geeft aan dat fabrikant verantwoordelijk is voor 

certificering van de producten. Wij gaan er van uit dat 

als fabrikant kan aantonen middels een schrijven/ 

bewijs van een notified body (zoals Dekra, Lloyds, 

TuV, SKUP) dit voldoende is. 

Kunt u aangeven of onze interpretatie juist is en indien 

dit niet juist is - dan verzoeken wij u vriendelijk aan te 

geven welke bewijslast u wenst te zien met betrekking 

tot het voldoen van producten aan de nieuwe ISO 

15197:2013.

VGZ accepteert schriftelijk bewijs van een notified body dat het 

betreffende product voldoet aan de ISO15197:2013.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

109 307 (i) Kan VGZ inzichtelijk maken op basis waarvan zij tot 

de eis van 1,5 cm is gekomen? 

(ii) Is VGZ het met partijen eens dat het opleggen van 

strengere/afwijkende productnormen als deze  in strijd 

is met de wet, de redelijkheid en billijkheid, en de in 

het maatschappelijke verkeer betamende 

zorgvuldigheid die VGZ jegens aanbieders in acht dient 

te nemen? 

(iii) Zo niet, op basis waarvan acht VGZ zich bevoegd 

strengere/afwijkende normen te hanteren?

De functionaliteit "Grote Letter" beoogd een product in het 

portfolio op te nemen dat mensen met een beperkte visus in staat 

stelt om zelfstandig hun bloedglucosewaardes te testen. VGZ 

heeft dit geoperationaliseerd door te vragen naar meetwaardes die 

ten minste 1,5 cm groot worden weergegeven. 

Dit is slechts één van de functionaliteiten en geenszins een 

afwijkende productnorm. Waar komt 1,5 vandaan? Is dit 

gebruikelijk?

1,5cm is een door ggz opgestelde grootte, om de functionaliteit te 

objectief te maken. 

110 323 Kan dit via elke Notified Body of voor een selectie en 

zo ja via welke dan?

De fabrikant dient op de hoogte te zijn welke notified bodies de 

ISO15197:2013 toetsen.

111 332 332 en 333 er wordt hier verwezen naar het 

antwoord op vraag ISO. Echter is deze vraag niet 

opgenomen in de nota van inlichtingen. Kan VGZ deze 

vragen beantwoorden?

Onze excuses, VGZ bedoelde hier te verwijzen naar het antwoord 

op NvI 1 - vraag 289: Het heeft de voorkeur van VGZ dat haar 

verzekerden over een meter beschikken die voldoen aan 

ISO15197:2013. Bij het aanbieden van het portfolio houdt de 

leverancier rekening met deze eis. De zorgverzekeraar informeert 

verzekerden die van meter moeten overstappen over deze 

wijziging.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

112 333 (i)Wat gebeurt er specifiek als VGZ constateert dat 

een distributeur een meter in het assortiment heeft die 

per 1/7/2015 niet voldoet aan ISO 15197:2013?

(ii) Hoe controleert VGZ de assortimenten van 

Distributeurs op  ISO 15197:2013?

Onze excuses, VGZ bedoelde hier te verwijzen naar het antwoord 

op  NvI 1 -vraag 289: Het heeft de voorkeur van VGZ dat haar 

verzekerden over een meter beschikken die voldoen aan 

ISO15197:2013. Bij het aanbieden van het portfolio houdt de 

leverancier rekening met deze eis. De zorgverzekeraar informeert 

verzekerden die van meter moeten overstappen over deze 

wijziging. Zie ook het antwoord op vraag 108 en 110

113 334 Kan VGZ bevestigen dat het assortiment van de 

leverancier dus niet kleiner mag worden en steeds 

eenzelfde aantal meters moet behelzen die elk aan de 

functionele vereisten moeten voldoen gedurende de 

zorgovereenkomst?

Het portfolio van de leverancier moet na 1-7-2015 uit hetzelfde 

aantal  meters bestaan, zowel kwalitatief op grond van 

aangeboden (combinaties) van functionaliteiten, als absoluut. 

Meters die niet (langer) voldoen moeten dus worden vervangen 

door gelijkwaardige meters die wel voldoen. Zie ook het antwoord 

op vraag 107.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

114 348 (i) Kan VGZ op basis van objectieve 

(wetenschappelijke) bronnen in de zin van artikel 2.1 

lid 2 Bzv aangeven wat zij verstaat onder een “grote 

bloeddruppel”? En wanneer en op basis van welke 

objectieve (wetenschappelijke) bronnen is volgens 

VGZ een gemiddelde, kleine en zeer kleine 

bloeddruppel?

(ii) Wanneer en op basis van welke objectieve 

(wetenschappelijke) bronnen is volgens VGZ sprake 

van een situatie waarin het “lastiger is een grote 

bloeddruppel te krijgen”? 

(iii) Voor hoeveel meters (merken) wordt volgens VGZ 

geadverteerd met de claim “kleine bloeddruppel 

(0,4)”? 

(iv) Kwalificeren advertenties waarin wordt geclaimd 

“kleine bloeddruppel” (0,4) volgens VGZ als objectieve 

(wetenschappelijke) bronnen in de zin van artikel 2.1 

lid 2 Bzv?

(v) Kan VGZ concreet inzicht geven in de afstemming 

die naar zeggen van VGZ heeft plaatsgevonden met 

Medisch Advies en DVN, door de verkregen informatie 

te verstrekken?

VGZ heeft deze eis gesteld na een kwalitatieve toets bij 

verschillende experts op het gebied van diabetes en 

zelfmanagement. Uit deze toets blijkt dat deze eis in voorkomende 

gevallen geldt als verantwoorde en adequate zorg.

(i) VGZ heeft, op basis van interviews met experts, een kleine 

bloeddruppel gedefinieerd als een bloeddruppel van 0,4 microliter 

of kleiner.

(ii) Deze situatie is ter beoordeling van de behandelaar.

(iii) VGZ heeft geen zicht in alle advertenties van alle fabrikanten. 

VGZ heeft wel vastgesteld dat ten minste meer dan 1 meter aan 

deze eis voldoet.

(iv) VGZ heeft deze advertenties niet gebruikt om de waarde vast 

te stellen, maar heeft gekeken naar de in het vakgebied geldende 

opvattingen met betrekking tot verantwoorde en adequate zorg.

(v) In verschillende interviews met experts is geuit dat een 

bloeddruppel van 0,3-0,4 microliter een functionaliteit is met 

meerwaarde.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

115 351 Antwoord op vraag 351 van de Eerste Nota van 

Inlichtingen “Sturing op deze meters heeft als 

onbedoeld effect dat sturing plaatsvindt op 

insulinepompen. VGZ accepteert voor deze categorie 

daarom een tarief dat in een ongestuurde markt ook 

acceptabel is”.

a. Bedoelt VGZ hiermee dat de gestelde prijs van 

€0,55 excl. BTW voor categorie C gehandhaafd blijft?

b. Zo nee, hoeveel eurocent daling van het tarief acht 

VGZ acceptabel zonder dat er sturing zal 

plaatsvinden?

a. VGZ heeft als maximumprijs voor categorie C € 0,55 ex btw 

vastgesteld. Echter, VGZ vergoedt aan de leverancier de 

geoffreerde prijs. Deze prijs blijft gehandhaafd voor de leverancier 

die deze prijs aanbiedt en geselecteerd wordt.

b. VGZ stelt als voorwaarde dat alle meters beschikbaar moeten 

zijn, en dat verzekerden met een pomp de bijbehorende meter 

moeten kunnen gebruiken. Daarmee wordt sturing voorkomen. De 

eis dat alle meters in deze categorie beschikbaar moeten zijn kan 

een effect op de prijs hebben.

116 353 3.2.2C3 Reeds eerder hebben wij de vraag gesteld of 

de datum- en tijdsaanduiding ook 1,5cm groot moet 

zijn. Die vraag word verwezen naar antwoord 283. Dit 

is geen antwoord op de vraag. Zou u de vraag 

nogmaals kunnen beantwoorden?

De vraag was: 1.5 cm geldt dit ook voor datum en tijdstip 

vermeld op display, Moet dit voor alle meters gelden?

Zie voor het eerste deel van de vraag, de antwoorden uit de NvI 1 - 

vraag 283 en 307, en uit dit document vraag 109. 

Op de tweede vraag: Moet dit voor alle meters gelden?  is het 

antwoord: Nee, dit geldt alleen voor de meters die worden 

aangeboden met functionaliteit 3: Grote letter.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

117 355 Vervolgvraag naar aanleiding van het antwoord op 

vraag 355:

(i) Is VGZ zich ervan bewust dat  hiervoor  patiënten 

die goed ingesteld zijn door het gebruik van een meter 

die in een bepaald therapie past (bijvoorbeeld niet 

pomp patiënten van een gespecialiseerd 

behandelcentrum) over moeten stappen naar een 

andere meter en daarmee de zorgvuldig opgebouwde 

therapie doorbreken,  hoe gaat VGZ hiermee om? 

(ii) VGZ geeft aan dat zij stakeholders heeft gesproken 

in het veld, heeft VGZ ook met het gespecialiseerd 

behandelcentrum gesproken en is het gespecialiseerd 

behandelcentrum geïnformeerd over de impact van 

deze door VGZ opgelegde maatregel?  

Vraag 355 had specifiek te maken met de indeling van meters met 

een bepaalde functionaliteit die niet voldoet aan de definitie die 

VGZ voor die functionaliteit hanteert. 

Dat een bepaalde meter niet aan die specifieke functionaliteit 

voldoet, betekent niet dat de meter helemaal niet in de portfolio's 

van leveranciers voorkomt. Leveranciers hebben met deelscore 3 

een prikkel om meters in het portfolio op te nemen die in gebruik 

zijn bij de verzekerden van VGZ. VGZ stelt zich voor dat enig 

gespecialiseerd behandelcentrum met een metervoorkeur gaat 

samenwerken met de leverancier die deze meters in het portfolio 

heeft aangeboden en daarvoor geselecteerd is. 

VGZ heeft ook met het gespecialiseerd behandelcentrum 

gesproken, partijen worden over de impact geïnformeerd als 

duidelijk is welke leveranciers met welke portfolio's geselecteerd 

zijn.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

118 358 Het antwoord is onvolledig  “Wanneer een patiënt een 

keuze samen met zijn behandelaar maakt voor een 

insulinepomp wordt op dat (moment) ook de keuze 

gemaakt voor de meter die met de pomp 

communiceert.

(i)Klopt het dat er tussen de haakjes het woord 

‘moment’ dient te staan?

VGZ stelt dat bij de keuze voor de pomp ook voor de 

meter die met de pomp communiceert wordt gekozen, 

of vanwege andere prioriteiten voor een andere meter.

(ii) Kan VGZ aangeven wat deze andere prioriteiten 

zijn?

(iii) Zijn deze andere prioriteiten medisch van aard? 

(iv) Wie bepaald of er andere prioriteiten zijn, de 

behandelaar, de patiënt of de distributeur? 

(v) In welke categorie valt een meter + bijbehorende 

strips  wanneer er vanwege andere prioriteiten een 

niet communicerende meter bij pomp wordt 

voorgeschreven?  

(i) Uw aanvulling is juist. Het antwoord moet zijn: Wanneer een 

patiënt samen met zijn behandelaar de keuze maakt voor een 

insulinepomp wordt op dat moment ook de keuze gemaakt voor de 

meter die met de pomp communiceert, of vanwege andere 

prioriteiten voor een andere meter. De verzekerde (...) geen 

insulinepomp gebruiken.

(ii) Dit is een afweging van de behandelaar samen met de 

verzekerde.

(iii) Dit is een afweging van de behandelaar samen met de 

verzekerde.

(iv) Dit is een afweging van de behandelaar samen met de 

verzekerde.

(v) De leverancier heeft de meters op basis van functionaliteiten in 

een categorie ingedeeld. De meter hoort in de categorie waarin hij 

geoffreerd is.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

119 359 VGZ stelt hier dat verzekerden met een insulinepomp 

ook gebruik kunnen maken van een andere meter dan 

de meter met functionaliteit 8

(i) Kan VGZ bevestigen dat de patiënt dient te kiezen 

voor gebruik van de meter met functionaliteit 8 

wanneer zij kiest voor pomptherapie?

Als de behandelaar of patiënt moverende redenen heeft om voor 

een verzekerde niet voor functionaliteit 8 te kiezen, ondanks het 

gebruik van een insulinepomp, dan kan een andere meter gekozen 

worden. Zie ook het antwoord op vraag 118.

120 360 VGZ wenst waarborging van kwaliteit. Antwoord op 

deze vraag biedt geen garantie en biedt ruimte voor 

meerdere interpretaties. Hoe gaat VGZ dit 

waarborgen?

VGZ is van mening dat met het expliciet maken van afspraken op 

het gebied van productkwaliteit tussen leverancier en fabrikant de 

eerste stap is in de borging van kwaliteit. Met het antwoord op de 

vraag is voldoende richting gegeven aan de invulling van de 

contractuele regelingen zodat de uitkomsten van deze afspraken 

vergelijkbaar van aard en inhoud zijn.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

121 400 Vervolgvraag naar aanleiding van antwoorden  op 

vragen 400 en 113: 

(i) Kan VGZ aangeven wat zij bedoelt met de  

zinsnede “de leverancier mag  interventie plegen 

richting de verzekerde”? Hoe kan de leverancier dit 

bewerkstelligen? 

(ii) Bedoelt VGZ dat de kosten van vervanging bij de 

leverancier  liggen wanneer deze zich niet kan 

beroepen op de garantie van de fabrikant en het 

defect van de meter een gevolg is van de nalatigheid 

van de patiënt? Is deze afwenteling van kosten op de 

leverancier proportioneel nu de wettelijke verplichting 

de meter te vergoeden bij VGZ ligt?

(iii) Bedoelt VGZ met het antwoord op de vragen 113 

en 114 te zeggen dat in de gevallen waarin het 

geleverde beantwoordt aan de overeenkomst maar 

herstel of vervanging nodig is wegens 

onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik 

door de koper – en waarin dus geen sprake is van een 

situatie als bedoeld in artikel 7:21 BW – de kosten 

van herstel of vervanging niet in rekening mogen 

worden gebracht? 

(i) In het geval een meter bij een verzekerde in het ongerede raakt 

kan de leverancier de verzekerde bijvoorbeeld instructie geven over 

hoe het hulpmiddel goed te gebruiken, of te bewaren. 

(ii) De leverancier houdt in zijn prijsstelling rekening met dit 

gegeven. 

(iii) Inderdaad, zie ook de bepalingen in de zorgovereenkomst 

artikel 10 lid 2 en 3.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

122 402 3.3.13 U geeft in uw antwoord 403 aan dat er een 

“nieuwe meter” moet verstrekt als de oude in het 

ongerede is geraakt. Zou u hier toe willen voegen 

“dezelfde meter”? Dit zodat de patiënt een andere 

meter  wil hij nalatiger zou handelen en de patiënt is 

immers in bezit van de bijbehorende strips.

Het antwoord op vraag 403 heeft betrekking op functioneel 

voorschrijven en spreekt niet over de situatie die u aanhaalt. Uit 

uw vraag blijkt dat u het antwoord op vraag 402 bedoeld. In het 

geval een meter in het ongerede is geraakt is de leverancier op 

grond van de zorgovereenkomst artikel 10 lid 3 verplicht de meter 

kosteloos te vervangen. Dit is bij voorkeur dezelfde meter, tenzij er 

goede redenen zijn om een andere keus te maken. De verzekerde 

heeft niet zonder meer het recht om in dat geval een andere meter 

te ontvangen.

123 403 VGZ heeft een zorgprotocol opgesteld dat gebruikt 

kan worden voor het voorschrijven van diabetes 

testmateriaal. Kan VGZ aangeven welk protocol 

bedoeld wordt en wilt u dit openbaar maken?

VGZ heeft het protocol bij de beantwoording van deze vragen 

toegevoegd. Het protocol wordt tevens gepubliceerd op de 

website van de zorgverzekeraar en gedeeld met voorschrijvers en 

behandelaars.

124 403 Waar is het zorgprotocol te vinden van VGZ? Zie het antwoord op vraag 123.

125 403 3.3.3 In vraag 403 van de eerste nota van inlichtingen 

geeft u antwoord op de vraag. Wat mag de leverancier 

doen als de voorschrijver de patiënt terugstuurt en een 

andere meter eist?

Als de behandelaar moverende redenen heeft om een specifieke 

meter te vragen kan de leverancier handelen zoals uitgewerkt in de 

zorgovereenkomst artikel 7 lid 4. Als dit niet het geval is, treedt de 

leverancier met de voorschrijver in gesprek om tot een passende 

oplossing voor de verzekerde te komen.

126 403 3.3.3 In vraag 403 van de eerste nota van inlichtingen 

geeft u antwoord op de vraag. Wat mag de leverancier 

doen als de voorschrijver de patiënt naar een andere 

leverancier stuurt, terwijl er al wel geleverd is?

Een verzekerde maakt een keuze voor een leverancier, de 

leverancier levert alleen op verzoek van de verzekerde materialen 

af.  Als de verzekerde, in dit geval op suggestie van de 

voorschrijver, kiest voor een andere leverancier en daar een 

bestelling plaatst dan ligt daar de opdracht.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

127 403 Kan VGZ bevestigen dat als een voorschrijver een 

specifiek product voorschrijft (categorie A), de 

inschrijver ook een product, dat voldoet aan dezelfde 

eisen, mag leveren? (Ja / Nee)

a. Zo nee, is dat dan niet in strijd met de richtlijnen 

omtrent functioneel voorschrijven?

Zie de zorgovereenkomst artikel 7 lid 3.

128 404 (i) Wanneer er een meter wordt voorgeschreven zal, 

indien de meter niet in het assortiment van de 

leverancier is opgenomen, de leverancier een andere 

meter met dezelfde functionaliteiten kunnen 

verschaffen of de patiënt naar een andere leverancier 

verwijzen die de meter wel in zijn assortiment heeft. 

Hoe gaat VGZ bewerkstelligen dat al haar patiënten 

altijd juist en correct worden geïnformeerd omtrent 

hun keuze? 

(ii) Antwoord 404 is niet volledig uitgewerkt. Kan VGZ 

een volledig antwoord geven op vraag 404? En wat 

bedoelt VGZ met de zinsnede “zie ook vraag 

Functioneel”? 

Wanneer er een meter wordt voorgeschreven zal, 

indien de meter niet in het assortiment van de 

leverancier is opgenomen, de leverancier een andere 

meter met dezelfde functionaliteiten kunnen 

verschaffen of de patiënt naar een andere leverancier 

verwijzen die de meter wel in zijn assortiment heeft. 

Hoe gaat VGZ bewerkstelligen dat al haar patiënten 

altijd juist en correct worden geïnformeerd omtrent 

hun keuze? 

(i) Het juist informeren van verzekerden is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van verzekeraar, leverancier en behandelaar. 

VGZ informeert verzekerden actief over de keuzemogelijkheden die 

ze hebben. Verzekerden die op dit moment diabetestestmateriaal 

gebruiken worden persoonlijk geïnformeerd. Gecontracteerde 

leveranciers worden met hun portfolio's gepubliceerd op de 

websites van de zorgverzekeraar. Daarnaast zijn behandelaars op 

de hoogte van de mogelijkheden en worden leveranciers ook op de 

hoogte gebracht hoe ze patiënten correct kunnen informeren 

(ii) Zie het antwoord op vraag 130.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

129 404 Antwoord 404 is niet volledig uitgewerkt. Kan VGZ 

een volledig antwoord geven op vraag 404? En wat 

bedoelt VGZ met de zinsnede “zie ook vraag 

Functioneel”? 

zie het antwoord op vraag 130.

130 404 In vraag 404 wordt gevraagd of VGZ de functionele 

eisen voor de voorschrijver nader kan omschrijven. Uw 

antwoord is ons niet geheel duidelijk. Evenals de 

verwijzing op de vraag " Functioneel". Zou u dit 

alsnog (wellicht aan de hand van een voorbeeld) 

kunnen toelichten?

VGZ wil hier duidelijk maken dat de voorschrijver ook een 

diabetesverpleegkundige mag zijn. Het antwoord op vraag 

"Functioneel" is de verwijzing naar het antwoord in de NvI 1 - 

vraag 406. Het zorgprotocol diabetes kan als leidraad dienen voor 

een voorschrijver.

131 406 (i) Kan VGZ aangeven welk % van de hulpverleners 

een specifieke meter voorschrijft en welk % een meter 

voorschrijft op functionaliteit. 

(ii) Kan VGZ het formulier verstrekken dat 

hulpverleners (gaan) hanteren om patiëntgegevens en 

indicatiestelling door te geven aan de leverancier?

(i) VGZ heeft geen inzicht in deze gegevens, aangezien zij in de 

meeste gevallen het voorschrift niet zelf ontvangt.

(ii) VGZ stelt een zorgprotocol beschikbaar dat door hulpverleners 

gebruikt kan worden. Zie verder het antwoord op vraag 123.

132 418 Kunt u aangeven wanneer VGZ het portfolio van de 

leveranciers verwacht kenbaar te maken, bijvoorbeeld 

direct na de Alcateltermijn?

De wijze van kenbaar maken en de termijn waarop is afhankelijk 

van meerdere factoren, zoals definitieve contractering.

133 435 5.3c We moeten beschikken over een veilige 

internetwinkel, is persoonlijk contact met zorgvrager 

om materiaal en gebruik geen harde eis? Zou u dit 

nader willen verklaren?

Een van de wensen van VGZ is een veilige internetwinkel. Het is 

aan de leverancier om de identiteit van de verzekerde vast te 

stellen voor levering. Persoonlijk contact is niet uitgesloten bij het 

gebruik van een internetwinkel.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

134 455 6.1 Deelscore 2 en 3 hebben een direct verband. Hoe 

breder het assortiment, hoe hogere de punten in beide 

deelscores. Daarmee is deelscore 3 geen 

discriminerend element waarop het aanbod kan 

worden beoordeeld. Wilt u deze score uit uw 

beoordeling verwijderen?

Met het antwoord op vraag 455 heeft VGZ weerlegd dat deelscore 

3 geen onderscheidend element zou zijn. VGZ hecht belang aan de 

aansluiting van het portfolio bij haar verzekerden. Deze score 

wordt niet uit de beoordeling verwijderd.

135 456 Het lijkt alsof VGZ hier een veronderstelling maakt dat 

een groter assortiment DOORGAANS een grotere 

verscheidenheid aan meters kent, met combinaties 

aan functionaliteiten en een grotere keuzevrijheid voor 

patienten. 

VGZ stelt dat beide elementen de therapietrouw 

bevorderen. Kunt u aangeven waaruit blijkt dat een 

grotere keuzevrijheid therapietrouw bevordert? 

Uiteindelijk lijkt ons doorslaggevend dat de patient de 

beste meter heeft met de voor hem/haar beste 

functionaliteiten en dit kan goed een meter zijn van 

een leverancier met een beperkt(er) assortiment. Wij 

vragen u nogmaals het kwaliteitscriterium te 

schrappen.

Niet alleen functionaliteiten die een patiënt nodig heeft bevorderen 

therapietrouw, maar ook functionaliteiten en wensen die door een 

patiënt als prettig ervaren worden. Dit zijn doorgaans subjectievere 

elementen, die per patiënt sterk kunnen verschillen. Dit onderdeel 

komt tot uiting in een groter portfolio. 

Het kwaliteitscriterium wordt niet geschrapt.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

136 469 6.2.2  Kunt u met een voorbeeld duidelijk maken wat 

u hier bedoeld?

Voorbeeld: Leveranciers 1 t/m 4 en eventueel 5 verzorgen 

gezamenlijk een overlap van 97,7%. In hun portfolio is niet 

opgenomen de Accu-Chek Nano, volgens de Verdeling verzekerden 

bloedglucosemeter goed voor 2,3%. 1 leverancier heeft deze 

meter wel opgenomen, deze leverancier wordt op basis van 

criterium 2 geselecteerd. Hebben meerdere leveranciers in dit geval 

deze meter in het portfolio, dan wordt de leverancier geselecteerd 

die het hoogste scoort op de totaalscore uit 6.1.

Dit betreft 1 meter, echter de 2% kan ook betrekking hebben op 

de optelsom van bijvoorbeeld 5 meters die allen niet in het 

assortiment van de eerder geselecteerde leveranciers zitten.

137 473 Mogen onderaannemers ieder met hun eigen AGB-

code declareren?

zie het antwoord op vraag 138.

138 473 Indien een leverancier inschrijft met onderaannemers 

zijnde apotheken met een eigen AGB-code, is het dan 

toegestaan dat deze apotheken individueel mogen 

declareren? Aan wie wordt de declaratie dan betaald? 

Aan de leverancier of aan de individuele 

onderaannemers?

Zie het antwoord in de NvI 1- vraag 473. De declaratie en betaling 

heeft plaats tussen VGZ en de hoofdaannemer. In het geval van 

een samenwerkingsverband tussen apotheken kan bekeken 

worden of en hoe declaratie en betaling aan individuele 

onderaannemers plaats kan vinden.

139 475 Mag naast het maximum van 500 woorden een bijlage 

geüpload worden met tekst, waarbij het maximum wel 

wordt overschreden?

Zie het antwoord op vraag 60.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

140 478 VGZ geeft aan dat een upload niet leidt tot aanvulling 

op de gevraagde 500 woorden? Wat voor zaken 

dienen volgens VGZ geüpload te worden en wat is 

dan de toegevoegde waarde als het geen aanvulling is 

op de eerste 500 woorden in E-size?

Zie het antwoord op vraag 60.

141 485 Wordt met "contractuele regeling" een contractuele 

bepaling bedoeld tussen een leverancier en een 

wederverkoper of tussen leverancier en VGZ? Of een 

regeling die leverancier intern hanteert? Of een 

regeling die leverancier hanteert en bindend met VGZ 

zal overeenkomen? Graag zien wij een toelichting op 

dit citaat tegemoet.

In de situatie beschreven in vraag 485 in de NvI 1, bedoelt VGZ 

de contractuele bepalingen tussen leverancier en fabrikant, althans 

de distributeur/importeur via wie de leverancier afneemt.

142 487 Een Omnipod is geen insulinepomp, maar een pomp 

hulpmiddel. De PDM is een insulinepomp. Het 

addendum van pomptoebehoren is wel onderdeel van 

deze inkoopprocedure, daarmee ziet leverancier dit 

niet anders voor de Omnipod. Wat is VGZ voornemens 

te doen met het contract voor de Omnipod?

VGZ sluit geen andere overeenkomsten dan beschreven in het 

antwoord op vraag 31.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

143 495 De oorspronkelijke vraag betrof een zorg dat door het 

minimaliseren van prijzen aantoonbaar medische 

innovatieve meters van de markt kunnen/zulllen 

verdwijnen. 

Begrijpen wij het goed dat VGZ meent dat met de 

door haar gehanteerde prijzen geen sprake kan zijn van 

het verdwijnen van meters met technische innovaties? 

Kan VGZ toelichten waarop zij deze veronderstelling 

baseert? 

Kan VGZ aangeven welke prijs innovatie waard is? 

En hoe zal VGZ patienten uitleggen dat zij mogelijk 

geen gebruik meer kunnen maken van innoverende 

meters vanwege een door VGZ gehanteerde te lage 

prijsstelling?

VGZ is van mening dat in de inkoopprocedure rekening is 

gehouden met innovaties op het gebied van de meter. Daarnaast is 

innovatie op het gebied van de meter niet uitsluitend afhankelijk 

van de Nederlandse markt. Innovatieve zorgtrajecten kunnen 

aangemeld worden bij de afdeling Zorgvernieuwing (zie ook 

http://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/innovatie).

144 496 Om te voorkomen dat dergelijke innovaties bij 

medische hulpmiddelen niet meer kunnen worden 

ingezet (zie oorspronkelijke vraag) begrijpen wij het 

goed dat degelijke medische hulpmiddelen apart 

vergoed kunnen worden?

Er is geen aparte vergoeding voor medische hulpmiddelen of 

anderszins gerelateerde zaken die met de meter samenwerken

145 507 Mag het uitbreiden van meters ook in dit kader? Het portfolio van de leverancier moet na wijziging of vervanging 

uit hetzelfde aantal  meters bestaan, zowel kwalitatief op grond 

van aangeboden (combinaties) van functionaliteiten, als absoluut. 

Zie ook het antwoord op vraag 107.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

146 507 U geeft in antwoord op vraag 507 aan dat wijziging of 

vervanging van bloedglucosemeters alleen mogelijk is 

met voorafgaande, schriftelijk of per email verleende 

goedkeuring van VGZ. Kunt u aangeven hoe u dit ziet 

in het licht van uw antwoord op vraag 123 en 126?

De wijziging en vervangingsvoorstellen uit het antwoord in de NvI 

1 - vraag 507 hebben betrekking op het geoffreerde portfolio, niet 

op het hulpmiddel in gebruik bij de verzekerde. De antwoorden op 

NvI 1 - vraag 123 en 126 zijn onverminderd van toepassing.

147 2.1 In paragraaf 2.1 geeft VGZ aan dat geen sprake is van 

een officiële aanbestedingsprocedure. Kunt u 

volledigheidshalve bevestigen dat VGZ, zeker gezien 

haar economische machtspositie, een verifieerbaar, 

transparant en non-discriminatoir contracteer beleid 

hanteert en dus de beginselen van transparantie en 

gelijkheid bij de inkoopprocedure in acht zal nemen?

Zie paragraaf 2.1 en het antwoord op vraag 40.

148 214/215 Kunt u aangeven wanneer in augustus u duidelijkheid 

geeft over de criteria waarop de leveranciers 5 tot 8 

worden geselecteerd? Kunt u dat tijdig voor de 

deadline van indienen offertes doen?

Vraag 214 heeft betrekking op het inkoopdocument 2.2.10. In het 

inkoopdocument is reeds bekend gemaakt hoe de eventuele 5e tot 

8e leveranciers geselecteerd worden in paragraaf 6.2. De 

informatie uit vraag 215 heeft betrekking op het inkoopdocument 

2.2.11: de mededeling dat VGZ een overeenkomst wil sluiten. Dat 

kan niet eerder dan dat VGZ de offertes heeft ontvangen en 

beoordeeld.

149 403 / 406 Kan VGZ bevestigen dat wanneer een verwijzer een 

specifiek product voorschrijft dat dit product ook 

verstrekt zal worden (uitgaande van voldoen aan 

functionele eisen)?

Nee, zie ook het antwoord op vraag 125.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

150 Algemeen Het valt op dat bij een aantal vragen niet het gehele 

antwoord zichtbaar is. Wij willen u vriendelijk vragen 

de antwoorden op deze vragen volledig zichtbaar te 

maken.

Zie het antwoord op vraag 82.

151 Algemeen Is de uitleg correct dat indien een cliënt een Ypsomed 

pomp heeft en een Freestyle Freedom meter (ook van 

toepassing in categorie A bijvoorbeeld) gebruikt, de 

vergoeding per test van de laagste categorie waarin de 

Freestyle Freedom is opgenomen, wordt vergoed door 

VGZ?

Ja, zie ook de zorgovereenkomst artikel 8, lid 3.

152 Algemeen VGZ heeft 3 (1 per categorie) Microsoft Excel 

bestanden aangeleverd genaamd “VGZ Portfolio 

Diabetestestmateriaal Categorie 1 / 2 / 3.

a. Dient inschrijver dit document aan te vullen en 

vervolgens in E-size te hangen onder betreffende 

vraag?

b. Indien ja, mag de inschrijver dit document 

corrigeren, aangezien het onvolledigheden en fouten 

bevat?

a. de inschrijver dient deze bestanden aan te vullen en te uploaden 

bij de betreffende vraag.

B. De inschrijver mag onvolledigheden aanvullen. Mocht VGZ een 

fout gemaakt hebben dan kan de leverancier de ruimte onder de 

groene streep gebruiken om de juiste vermelding kenbaar te 

maken. Breng alstublieft geen wijzigingen aan in de volgorde en 

opvolging  van de genoemde producten.

153 algemeen Declareren: Mag de onderaannemer zelfstandig 

declareren bij VGZ?

Zie het antwoord op vraag 128.

154 algemeen Declareren: Word er gedeclareerd op basis van ZI of 

op categorie?

De declaratie vindt plaats op stripniveau.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

155 Cijfers Op 22-07-2014 heeft VGZ de verdeling van 

verzekerden over de verschillende meters naar de 

leveranciers toegestuurd. Daarbij heeft VGZ het 

volgende opgemerkt: 

‘’In deze percentages zijn de verzekerden die van 

meter moeten overstappen omdat de 

bloedglucosemeter niet voldoet aan de kwaliteitseisen, 

niet meegenomen’’.

Betekent dit concreet dat VGZ ook meters heeft 

meegenomen die niet voldoen aan de kwaliteitseisen 

of heeft VGZ deze meters juist uitgesloten?

VGZ heeft met name meters die niet meer geleverd worden, maar 

waarvan het testmateriaal nog wel verstrekt wordt niet in de lijst 

opgenomen.

156 Cijfers Op 22-07-2014 heeft VGZ de verdeling van 

verzekerden over de verschillende meters naar de 

leveranciers toegestuurd. VGZ heeft daarin 

opgenomen One Touch Verio (Nieuw). Dit is toch de 

One Touch Verio IQ? Zo niet, kan VGZ dan de Z-

indexnummer van deze meter publiceren, aangezien 

deze meter ons niet bekend is.

Dit is de One Touch Verio.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

157 Cijfers Op 22-07-2014 heeft VGZ de verdeling van 

verzekerden over de verschillende meters naar de 

leveranciers toegestuurd. Daarbij heeft VGZ het 

volgende opgemerkt:

“Meters die gebruikt worden door verzekerden van de 

Zorgverzekeraar maar niet aan de basiscriteria 

voldoen, of niet meer leverbaar zijn, staan niet op de 

lijst”.

Kan VGZ aangeven welke meters dit zijn en hoe VGZ 

dit heeft bepaald?

VGZ heeft publiek beschikbare informatie geraadpleegd en in geval 

van twijfel navraag gedaan bij fabrikanten. Meters waarvan VGZ 

zeker weet dat ze niet meer geleverd worden, of waar het duidelijk 

is dat ze niet aan de kwaliteitseisen voldoen heeft VGZ van de lijst 

afgehaald. Het is mogelijk dat er nog meters op de lijst staan die 

niet aan een of meer kwaliteitseisen voldoen. Indien dit het geval 

blijkt te zijn zal VGZ deze niet meerekenen in de beoordeling. Het 

is de verantwoordelijkheid van de leverancier om meters te 

selecteren die aan alle kwaliteitseisen voldoen. Ook zullen er 

meters zijn die wel aan de kwaliteitseisen voldoen maar 

momenteel niet of nauwelijks aan verzekerden geleverd worden en 

daarom niet op de lijst staan. Voorbeelden van veelgebruikte 

meters die niet meer geleverd worden of niet voldoen aan de 

kwaliteitseisen zijn de meters: Bayer contour (niet de Bayer 

contour link) en de Accu-Chek compact plus. Deze zijn dan ook 

niet in het overzicht meegenomen.

158 gespecialis

eerde 

behandelc

entra

Ondersteunt VGZ de visie van CVZ om de bekostiging 

van dergelijke geintegreerde ketenconcepten onder 

regie van gespecialiseerde centra, zoals het enige HKZ 

gecertificeerde Europees referentiecentrum,  te 

brengen?  Zo ja, wordt er voor dergelijke bewezen 

concepten op korte termijn een andere 

inkoopprocedure georganiseerd door VGZ? Zo ja, hoe 

gaat dat er dan uitzien? Zo nee, waarom niet?

VGZ ondersteunt de visie van Zorginstituut Nederland om de 

insulinepompen en toebehoren onder te brengen in 

gespecialiseerde centra. Zodra dit wettelijke geregeld is, wordt 

deze zorg als onderdeel van de medisch specialistische zorg 

ingekocht.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

159 gespecialis

eerde 

behandelc

entra

Een aanzienlijk deel van de bij VGZ verzekerde 

patienten die een gespecialiseerd behandelcentrum 

onder behandeling heeft maakt inmiddels tot volle 

tevredenheid gebruik van de dienstverlening van een 

specifieke leverancier voor de levering van alle 

benodigde diabetestestmaterialen, insulinepomp, 

pomptoebehoren, CGM (als onderdeel van DBC). Deze 

groep patienten heeft ook aantoonbare betere 

zorguitkomsten (met name de directe afstemming van 

het juiste product met de juiste hoeveelheden en 

directe terugkoppeling zorgt voor optimale 

insulinedosering) dan patienten die niet deelnemen aan 

het geintegreerde concept. Hoe denkt VGZ haar 

verzekerden te kunnen overtuigen dat deze 

inkoopprocedure tot een verbetering van 

zorguitkomsten en dienstverlening gaat leiden? 

Met de selectie van 4 tot 8 leveranciers zullen veel verzekerden 

van leverancier moeten wijzigen ook al zijn ze tevreden met de 

dienstverlening van hun huidige leverancier. Dat enige integraliteit 

van levering wenselijk is herkent VGZ, vandaar ook additionele 

wens D. Wat betreft beschikbaarheid van producten zie het 

antwoord op vraag 117. De zorguitkomsten komen niet in het 

gedrang doordat VGZ minder leveranciers selecteert. Het staat een 

gespecialiseerd behandelcentrum vrij om met een van de 

geselecteerde leveranciers een samenwerking te bespreken. 

Andersom stimuleert VGZ dat gecontracteerde leveranciers een 

landelijk netwerk van zorgprofessionals hebben om juist die 

aansluiting tussen levering en behandeling soepeler te laten 

verlopen.

?? Het is toch juist het doel dat verzekerden zo min mogelijk 

hoeven te switchen, die ook criterium 2?? > nuance ligt op 

leverancier niet op product.

160 Diabeter Hoe gaat VGZ garanderen dat het voorgeschreven 

behandelbeleid van Diabeter te allen tijde gevolgd blijft 

worden en dat een eventuele nieuwe leverancier niet 

op 'eigen' initiatief een ander product verstrekt 

waardoor zowel de zorg voor VGZ duurder wordt  

(geen e-health connectie met Diabeter dus hoger tarief 

DBC) en de uitkomsten (bewezen hoger HBa1c bij 

ontbreken e-health connectie) voor de patient slechter 

wordt? 

VGZ heeft geen verplichting om het behandelbeleid van een partij 

te garanderen. De eisen in het inkoopdocument zijn zodanig 

geformuleerd dat zoveel mogelijk aansluiting van huidig ingezet 

materiaal mogelijk is. Daar maken de voorkeursproducten van een 

bepaald behandelconcept ook deel van uit.



# Betreft 

vraag:

Vraag Antwoord VGZ

161 Planning Planning: Door de vakantieperiode is de bezetting in 

Nederland en zo ook binnen onze onderneming 

minimaal. Bent u bereid om de indieningstermijn uit te 

stellen?

Nee

162 Sturing Hoe denkt VGZ te gaan voorkomen dat zowel de 

patiënt alsook de behandelaar teveel gestuurd wordt 

in een bepaalde richting met als motivatie: "volgens 

VGZ en uw distributeur is dit voor u de meest 

geschikte keuze."? Laat VGZ het bovenstaande over 

aan de markt of wil VGZ dat de keuze rondom 

glucosemonitoring vooral houden bij de relatie 

behandelaar en patiënt?

VGZ is van mening dat de benodigde functionaliteiten in de 

behandelkamer bepaald worden in de interactie tussen verzekerde 

en behandelaar. Dat een functionele omschrijving leidt tot andere 

keuzes wat betreft merk/type materiaal is mogelijk, een 

behandelaar heeft geen belang om ook naar de kosten van het 

materiaal te kijken. VGZ en een leverancier hebben daarin wel een 

(tegengesteld) belang.  Het risico bestaat dat een leverancier 

vanwege het kostenargument structureel andere meters inzet dan 

voorheen gebruikelijk. VGZ monitort ten einde onwenselijke 

situaties te voorkomen.

163 Wissel Hoe gaat VGZ eventueel toezien op excessief en 

ongewenst switchgedrag dat de behandeling van de 

patiënt niet ten goede komt?

De leverancier heeft hier het eerste zicht op en kan daarop 

interventie plegen, zie verder het antwoord op vraag 164.

164 wissel Mag een patiënt wisselen van bloedglucosemeter of 

strips binnen een bepaalde periode of zo vaak als 

hij/zij wil?

In het kader van zowel behandeling als doelmatigheid is het niet 

wenselijk dat verzekerden vaak wisselen van materiaal. Als er een 

medische noodzaak ontstaat om te wisselen is dit mogelijk. VGZ 

gaat ervan uit dat een verzekerde ten minste 2 jaar van zijn meter 

gebruik kan blijven maken. Ook de behandelaar heeft hierin een 

rol.


