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De transparante zorginkoop van VGZ 

Het betaalbaar houden van de zorg is een grote uitdaging waarvoor we als samenleving 

staan. Coöperatie VGZ (verder te noemen VGZ) spant zich in voor betaalbare zorg, vertaald 

in aantrekkelijke premies. Juist ook door te kiezen voor kwalitatief goede en gepaste zorg wil 

VGZ aan de betaalbaarheid een bijdrage leveren. Dat doen wij daarom niet alleen, maar 

samen met patiënten en aanbieders in de zorg. Artsen weten wat goede kwaliteit is. VGZ 

wil er graag van leren, zodat wij op onze beurt goede zorg kunnen contracteren en kunnen 

bijdragen aan een gezonder Nederland. De missie van VGZ luidt dan ook ‘Samen werken aan 

een gezonder Nederland. Iedere dag weer.’  

Bij VGZ is goede zorg het grootste goed. Goede zorg is gepaste zorg met een optimale 

verhouding tussen medische kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. Die zorg – die ook goed 

toegankelijk en bereikbaar moet zijn – willen we onze verzekerden aanbieden tegen een 

aantrekkelijke premie. We willen dat die goede zorg ook bereikbaar is, of het nu gaat om 

huisartsenzorg, specialistische zorg of geestelijke gezondheidszorg. Liefst in de directe 

omgeving van mensen. Dichtbij waar mogelijk, verder weg waar nodig: ook dat is daarbij ons 

credo. 

 

We geven verzekerden bij voorkeur zelf de regie over hun eigen gezondheid, waarbij 

gezondheid méér betekent dan alleen ‘de afwezigheid van ziekte’. We spannen ons 

bijvoorbeeld in om mensen met een chronische aandoening optimaal controle te geven over 

hun eigen situatie. Mensen die zelf de touwtjes in handen houden, ervaren dat als positief en 

dat heeft weer een gunstige uitwerking op hun gezondheid. 

Wie moet kiezen voor een zorgaanbieder, weet graag waar de beste zorgkwaliteit te halen is. 

VGZ werkt samen met aanbieders, beroepsgroepen, klanten en de medische wetenschap 

aan het meetbaar maken van kwaliteit. Om vervolgens die kwaliteit inzichtelijk te maken en 
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afspraken te maken met aanbieders. We beseffen tegelijkertijd dat niet alles meetbaar is. 

Bovendien spelen patiëntenvoorkeuren terecht een grote rol in de zorg. Persoonsgerichte 

zorg is voor VGZ een belangrijke invalshoek: patiënten en hun verwanten goed op de hoogte 

stellen van de voor- en nadelen van behandelingen, van de onzekerheden vaak ook en samen 

een afgewogen beslissing maken. Ook dat hoort bij goede zorg, zo laten artsen ons zien. 

Door die inzichten laten we ons graag leiden bij de contractering.   

Daarom werken we met spiegelinformatie, zodat artsen en verzekeraars kunnen leren van 

elkaar inzichten en resultaten. Soms mondt dit uit in verbeterafspraken, bijvoorbeeld als de 

uitkomsten teveel achterblijven bij de collega’s. Soms komen we tot afspraken over het 

proces: hoe zorgen we ervoor dat patiënten goede informatie krijgen over de gepastheid van 

zorg. Zo zorgen we samen voor nóg betere zorg. Wij laten ons zoveel mogelijk leiden door de 

inzichten van zorgaanbieders en patiëntenorganisaties bij de keuzes die wij maken als het 

gaat om de inkoop van zorg, en het geven van transparantie over kwaliteit. Het moet in onze 

ogen voor verzekerden, aanbieders, politiek en toezichthouders duidelijk zijn waarom VGZ 

specifieke zorg wel of niet inkoopt, en wat de verschillen in het gecontracteerde aanbod 

tussen de polissen zijn. Zoals gezegd: daarbij heeft VGZ de wijsheid niet in pacht. Artsen 

gaan over de kwaliteit van zorg. Daarom werken we in onder meer proef- en leertuinen 

intensief samen met artsen en zorgorganisaties om te leren wat goede zorg is en hoe we die 

nu en in de toekomst het beste kunnen betalen en contracteren. Daarom gaan we ook in 

2015 al in gesprek met aanbieders over de manier waarop zij de zorg telkens weer 

verbeteren, om ervan te leren bij en input te krijgen voor de contractering. 

Vanaf 2016 zetten we de lijn door van kwalitatief hoogwaardige zorg met goede 

uitkomsten. We leggen tevens de nadruk op gepaste zorg en patiëntenparticipatie. Ook 

zetten we ons in om (basis)zorg dichtbij te regelen door invulling te geven aan de 

spreidingsagenda. Basiszorg is typische zorg die in belangrijke mate in ziekenhuizen dichtbij 

geleverd kan worden.  

Ons inzicht in de kwaliteit van zorg delen wij via www.vergelijkenkies.nl met iedereen die 

daaraan behoefte heeft – verzekerd via VGZ of niet. Onze klanten geven wij de keuze om 

gebruik te maken van de zorg die als beste is beoordeeld. Aan de andere kant geven wij 

zorgaanbieders zicht op mogelijke verbeteringen ten opzichte van de collega zorgaanbieders. 

Op die manier proberen wij samen de Nederlandse zorgkwaliteit nog verder te verhogen.  

Inkoopbeleid Hulpmiddelenzorg 

VGZ organiseert hulpmiddelenzorg voor al haar verzekerden die hier recht op hebben vanuit 

de Zorgverzekeringswet, op een kwalitatieve en doelmatige manier. De verstrekking van 

hulpmiddelen vindt plaats op een groot aantal zeer uiteenlopende deelmarkten. De 

verschillende markten hebben elk ‘eigen’ kenmerken, (koepels van) klanten, voorschrijvers 

en zorgaanbieders. De criteria van Goede zorg -een optimale verhouding tussen medische 

kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten- vormen voor VGZ het uitgangspunt. VGZ is van 

mening dat het huidige aantal gecontracteerde hulpmiddelen leveranciers ruimschoots 

voldoende is om aan de zorgvraag van de VGZ-verzekerden te kunnen voldoen. VGZ richt 
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zich om die reden primair op leveranciers met wie al een contractuele relatie bestaat. 

Leveranciers met wie VGZ geen overeenkomst heeft, worden voor het inkopen van 

hulpmiddelenzorg in 2016 niet actief benaderd. 

Voor de WLZ worden de bovenbudgettaire hulpmiddelen voor de intramurale zorg apart 

ingekocht door de Zorgkantoren van Coöperatie VGZ in nauwe inhoudelijke afstemming 

met  de visie, kennis en kunde van de VGZ organisatie.   

Nieuwe toetreders 

Indien (nieuwe) leveranciers VGZ benaderen voor een overeenkomst dan gebruikt VGZ 

de criteria van Goede Zorg ter toetsing: is het nieuwe zorgaanbod onderscheidend op 

het gebied van medische kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten? Een potentiële 

leverancier kan een uitgewerkt business model / business case insturen naar 

zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl waarbij die aspecten worden belicht. Als in de zorgvraag 

van de VGZ-verzekerden niet of in onvoldoende mate kan worden voorzien, gaat VGZ 

uiteraard actief op zoek naar alternatieven om zo aan de behoefte van de klant te 

kunnen voldoen. Daarbij kijkt VGZ ook naar alternatieve distributiekanalen. 

Geen overeenkomst 

Naast de criteria die VGZ hanteert voor het aangaan van een overeenkomst, hanteert 

VGZ uiteraard ook criteria voor het opzeggen van de zorgovereenkomst. Naast de 

bepalingen die op dit punt zijn opgenomen in de zorgovereenkomst, behoudt VGZ zich 

ook het recht voor om in de situatie dat een leverancier ernstig in gebreke blijft deze na 

het expireren van een overeenkomst geen nieuwe overeenkomst aan te bieden. 

Indien hulpmiddelen leveranciers besluiten geen overeenkomst met VGZ aan te gaan en 

verzekerden toch gebruik willen maken van deze niet-gecontracteerde leverancier geldt 

voor deze verzekerde een lagere vergoeding op basis van de lijst maximale vergoedingen 

niet-gecontracteerde leveranciers.  

VGZ informeert haar verzekerden over het gecontracteerde zorgaanbod door middel van 

publicatie op haar website. Op www.vergelijkenkies.nl staan tevens beoordelingen van 

klanten over hun ervaringen met hulpmiddelen leveranciers. 

  

http://www.vergelijkenkies.nl/
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Proces rondom zorginkoop 

VGZ wil goede zorg inkopen voor haar verzekerden. Goede Zorg is gebaseerd op de 

pijlers: medische kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. De drie pijlers hebben de volgende 

doelen: 

- voor verzekerden het inzichtelijk maken van de door VGZ gecontracteerde 

leveranciers c.q. geleverde zorg;  

- voor gecontracteerde leveranciers het stimuleren tot optimalisering en verbetering 

van het zorgproces aan de hand van spiegelinformatie; 

- voor VGZ het gebruiken van de resultaten die naar voren komen uit de pijlers van 

Goede Zorg bij de gedifferentieerde inkoop van hulpmiddelenzorg. 

VGZ gebruikt hierbij slechts de gegevens die tijdig beschikbaar zijn, naar haar oordeel 

relevant zijn en voldoende betrouwbaar. 

Niet alle deelmarkten kunnen elk jaar onder de loep worden genomen. Voor een aantal 

deelmarkten is dat ook niet nodig aangezien hier recent, na zorgvuldig doorlopen 

inkooptrajecten, langjarige overeenkomsten van toepassing zijn. Voor andere 

deelmarkten geldt dat omvang of ontwikkeling van dien aard zijn dat actie (nog) niet 

nodig is. VGZ maakt hierin dus keuzes. 

Voor de -met ingang van 1 januari 2016- nieuw te sluiten overeenkomsten is 

onderstaande planning van toepassing. 

  Markt- 
verkenning 

Afstemmen 
concept 
selectiecriteri
a 

Uiterlijke 
publicatiedatu
m concept 
selectiecriteria 

Aanbieden 
overeenkoms
t 

Overeenkomst 
getekend 
retour 

Beenprothesen 1 januari tot 1 
september 2015 

huidig 
zorgaanbod (via 
email) 

1 mei 2015 vanaf 1 oktober 
2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Hoortoestellen 1 januari tot 1 

september 

2015 

huidig 
zorgaanbod 

1 september 2015 vanaf 1 oktober 
2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Triage audiometrie 1 januari tot 1 

september 

2015 

huidig 
zorgaanbod 

1 september 2015 vanaf 1 oktober 
2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Ringleiding- 
infrarood en FM-
apparatuur  

1 januari tot 1 

september 

2015 

huidig 
zorgaanbod 

1 september 2015 vanaf 1 oktober 
2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Solo apparatuur 1 januari tot 1 

september 

2015 

huidig 
zorgaanbod 

1 september 2015 vanaf 1 oktober 
2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Wek- en 
waarschuwing 

1 januari tot 1 

september 

2015 

huidig 
zorgaanbod 

1 september 2015 vanaf 1 oktober 
2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Low Vision 
Hulmiddelen 

1 januari tot 1 

september 

2015 

branche 
(vereniging) 

1 september 2015 vanaf 1 oktober 
2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Brillen 
contactlenzen 
(aanvullende 
verzekering) 

1 januari tot 1 

september 

2015 

huidig 
zorgaanbod 

1 september 2015 vanaf 1 oktober 
2015 

uiterlijk 1 
november 2015 
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Verbandmiddelen 1 januari tot 1 

september 

2015 

representatieve 
stakeholders 

1 juli 2015 vanaf 1 
september 2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Compressiezorg 1 januari tot 1 

september 

2015 

representatieve 
stakeholders 

1 juli 2015 vanaf 1 
september 2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Urine afvoerende 
materialen 

1 januari tot 1 

september 

2015 

representatieve 
stakeholders 

1 juli 2015 vanaf 1 
september 2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Vernevel-
apparatuur 

1 januari tot 1 

september 

2015 

representatieve 
stakeholders 

1 juli 2015 vanaf 1 
september 2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Slijm uitzuig-
apparatuur 

1 januari tot 1 

september 

2015 

representatieve 
stakeholders 

1 juli 2015 vanaf 1 
september 2015 

uiterlijk 1 
november 2015 

Mogelijk start VGZ tevens een offertetraject voor (sonde)voedingszorg. Hiervoor kan een 

ander tijdspad gelden, dit wordt uiterlijk vanaf 1 juni 2015 gepubliceerd op de website. 

Leveranciers worden ook rechtstreeks geïnformeerd. 

VGZ contracteert uitsluitend op basis van binnen Vektis voor zorgverleners vermelde 

gegevens. VGZ verwacht van hulpmiddelen leveranciers dat deze door hen regelmatig 

op juistheid en volledigheid gecontroleerd worden. Mede doordat VGZ de afronding van 

de contractering van hulpmiddelenzorg deels digitaal zal laten verlopen is het van belang 

dat uw gegevens juist en volledig geregistreerd zijn in Vektis. 

Voor wijzigen van naam, adres, woonplaats, of contact- c.q. praktijkgegevens, 

aanvragen van een AGB-code en het opvragen van leveranciersgegevens kunt u contact 

opnemen met Vektis via www.agbcode.nl of 0900-2422633. 

VGZ zet het medium e-mail frequenter in om hulpmiddelen leveranciers te informeren. 

VGZ adviseert leveranciers daarom bij Vektis e-mailadres te registreren dan wel de 

huidige registratie te actualiseren. Tevens maakt VGZ u erop attent dat de bij Vektis 

geregistreerde AGB gegevens zullen worden gebruikt in ‘Vergelijk en Kies’. 

Hoe houdt VGZ in haar zorginkoop rekening houdt met de diversiteit aan verzekerden 

(godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond) 

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met godsdienst, gezindheid en levensovertuiging 

van de verzekerde door geen zorgaanbieders uit te sluiten met een bepaalde godsdienst 

of overtuiging. VGZ discrimineert op deze punten niet tussen zorgaanbieders bij de 

inkoop van zorg. Te verwachten is dat onder zorgaanbieders soortgelijke 

levensovertuigingen en gezindten voorkomen als onder verzekerden. Dat betekent dat 

VGZ zorgaanbieders van alle overtuigingen en gezindheid heeft gecontracteerd. 

Verzekerden kunnen, voor zover de verzekeringsvoorwaarden daar geen beperkingen 

aan stellen, vrij uit deze zorgaanbieders kiezen. Voor elke verzekerde is er dan in principe 

een passende zorgaanbieder beschikbaar. 

http://www.agbcode.nl/
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Bereikbaarheid 

Vragen over het inkoopbeleid hulpmiddelenzorg kunnen worden gesteld via 

zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl. Voor overige contactmogelijkheden kunt u terecht op 

pagina https://www.cooperatievgz.nl/contactpagina-zorgaanbieders. VGZ beantwoordt 

vragen uiterlijk binnen 10 werkdagen. Specifieke informatie wordt rechtstreeks gedeeld 

met de betreffende leveranciers. Belangrijke algemene informatie wordt gepubliceerd op:  

www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/hulpmiddelen/over-hulpmiddelen  

Voorbehoud voor wets- en beleidswijzigingen na 1 april 

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorginkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet 

aangekondigde overeenkomsten en andere uitingen in verband daarmee tussentijds aan 

te passen indien de omstandigheden (waaronder maar niet uitsluitend wijzigingen in wet- 

en/of regelgeving) hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding geven. 

Samenwerken aan innovatie in de zorg 

De kwaliteit van zorg in Nederland is goed, maar op veel punten kan het nóg beter. VGZ 

zet zich in voor betere zorg via innovaties. Om de zorg in Nederland goed en betaalbaar 

te houden, is het nodig om de zorg te blijven vernieuwen. We blijven op zoek naar 

nieuwe ideeën voor innovaties. Daarom hebben we een innovatieloket waar ideeën 

ingediend kunnen worden en ieder jaar organiseren we de VoorGoedeZorg-wedstrijd (zie 

www.vgz.nl/zorgvernieuwing). 

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

nog veel verbeterpotentieel onbenut blijft. VGZ nodigt u daarom uit tijdens de komende 

maanden in het onderhandelingsproces uw best practices op het vlak van kwaliteit EN 

doelmatigheid met haar te bespreken. VGZ focust op initiatieven die te maken hebben 

met: 

- Ouderenzorg; 

- Zorg voor mensen met chronische aandoeningen; 

- Substitutie van 2e naar 1e lijn en van 2e en 1e naar 0e lijn. 

Graag ontvangt VGZ uw voorstellen met betrekking tot hulpmiddelenzorg per e-mail op 

zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl. 

  

mailto:zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl
https://www.cooperatievgz.nl/contactpagina-zorgaanbieders
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/hulpmiddelen/over-hulpmiddelen
http://www.vgz.nl/zorgvernieuwing
mailto:zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl
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Verantwoording aan onze verzekerden 

VGZ neemt de invloed van verzekerden mee in beleid en zorginkoop. Naast de pijlers 

kwaliteit en kosten is daarom ook klantbeleving van belang om te bepalen wanneer zorg 

voldoet aan de minimum normen van Goede Zorg. 

VGZ brengt de klantbeleving in kaart. Wat vinden patiënten/consumenten van de zorg die zij 

krijgen; wat zijn hun wensen, behoeften, waar lopen zij tegen aan, wat kan er beter? VGZ 

vraagt het de patiënt. Deze kennis en inzichten vormen input voor het Beleid en Zorginkoop. 

Kennis en inzichten met betrekking tot klantbeleving worden verkregen door bestaande 

informatiebronnen en aanvullend onderzoek. Daarnaast kijkt VGZ welke relevante informatie 

er beschikbaar is via bestaande marktonderzoeken, data uit eigen systemen zoals 

klachtenmanagement, Zorgbemiddeling & Advies en via Vergelijk en Kies, waar door het 

achter laten van Reviews & Ratings de waardering over zorg wordt gegeven door onze 

verzekerden. 

Ideeën over zorg delen met VGZ 

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

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

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

doen. 

Ledenraad 

Personen die een verzekeringsovereenkomst sluiten met één van de zorgverzekeraars van 

Coöperatie VGZ U.A. zijn in beginsel lid van de Coöperatie. De ledenraad bestaat uit 

afgevaardigden van de leden van Coöperatie VGZ en heeft de bevoegdheid in te stemmen 

met voorstellen over onder andere fusies, statutenwijzigingen, de vaststelling van de 

jaarrekening en de benoeming van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van 

Commissarissen.  

Daarnaast kan de Ledenraad gevraagd en ongevraagd advies geven op gebieden die voor 

verzekerden van belang zijn bijvoorbeeld op het gebied van zorg, gezondheid, 

klantwaardering en andere maatschappelijke onderwerpen. 

De Ledenraad bestaat uit vier regionale afdelingen, de zogeheten Raden van Advies. Een 

regionale Raad van Advies bereidt de formele besluitvorming door de Ledenraad voor. 


