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Geachte relatie, 

 

De afgelopen periode hebben we vanuit Coöperatie VGZ met individuele zorggroepen, maar 

ook met de LHV en InEen contact gehad over het inkoopbeleid zorggroepen/ketenzorg voor 

de periode 2018-2019. Daarbij is ons helder geworden dat ons inkoopbeleid als een breuk 

met het verleden ervaren wordt. Wij kunnen ons voorstellen dat het beleid ervaren wordt als 

een wijziging ten opzichte van eerdere jaren. 

 

Goed georganiseerde eerstelijn 

Op onderdelen is het beleid aangescherpt, maar belangrijk is dat de kern van het beleid 

hetzelfde blijft. VGZ vindt een sterke en goed georganiseerde eerstelijn belangrijk. Sterker, 

omdat de vraag in de eerstelijn toeneemt in volume en in complexiteit is een goed 

georganiseerde eerste lijn een noodzakelijke voorwaarde om daar inhoud aan te geven. 

Zorggroepen kunnen hierin een belangrijke rol spelen. VGZ ziet ketenzorg als een middel om 

noodzakelijk samenhangende zorg voor specifieke doelgroepen te organiseren. Het is 

tegelijkertijd belangrijk om ons te realiseren dat ketenzorg nog steeds in ontwikkeling is. 

Daarbij is het belangrijk om scherp te blijven hoe multidisciplinaire programmatisch zorg zo 

doelmatig mogelijk kan worden ingezet. 

 

Toegevoegde waarde voor de patiënt 

VGZ vindt het belangrijk dat organisaties in de eerste lijn hun toegevoegde waarde richting 

huisartsen én de inwoners in de regio kunnen aantonen. We zien het als een gedeelde 

verantwoordelijkheid om ons in te spannen voor zinnige zorg voor patiënten en verzekerden. 

We zien het daarbinnen, als zorgverzekeraar, als onze voornaamste opdracht om een bijdrage 

te leveren aan de betaalbaarheid van de zorg. Daarom zetten wij in op zinnige zorg: betere 

zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten – mede dankzij en altijd samen met 

zorgaanbieders. 

 

Voor de reguliere ketens en overhead probeert VGZ conform haar beleid uniforme afspraken 

te maken met alle zorggroepen, zodat de afspraken onderling vergelijkbaar zijn. De focus in 

onze gesprekken nu en in de toekomst kan daardoor liggen op het maken van extra 

afspraken naast de reguliere zorgketens. De centrale vraag hierbij is: op welke onderdelen 
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kan uw organisatie een rol pakken die leidt tot vernieuwingen of verbeteringen op het terrein 

van zinnige zorg?  

 

Graag gaan wij hieronder in op twee meer specifieke onderdelen uit het beleid van VGZ voor 

zorggroepen waarover we veel vragen hebben gekregen. Wij gaan er vanuit dat de overige 

beleidswijzigingen al voldoende zijn toegelicht door onze zorginkopers. 

 

Betaaltitel Organisatie & Infrastructuur eerstelijn 

De afspraken die zijn gemaakt in het traject Organisatie en Infrastructuur (O&I) geven andere 

betaaltitels om hetzelfde te financieren: ketenzorg en zogenaamde ‘brede rol’- afspraken, 

waarvoor landelijk de term ‘regiomanagement’ is gekozen. De wijzigingen in betaalmethodiek 

(per inwoner in plaats van per geïncludeerde patiënt) maakt dat deze veranderingen zowel bij 

zorggroepen als VGZ administratief niet op korte termijn in te richten zijn. Omdat er op dit 

moment inhoudelijk geen andere afspraken gemaakt worden dan in de eerdere overeenkomst 

tussen u en VGZ, hebben wij ervoor gekozen om deze betaaltitels nu – om administratieve 

redenen - nog niet te gebruiken. Hierbij wordt wel al een onderscheid gemaakt tussen 

overhead voor de ketenzorg en regiomanagement. 

 

VVR (Verhoogd Vasculair Risicomanagement) 

Ons beleidsvoornemen voor 2018-2019 was om geen keten-VVR meer in te kopen voor 

mensen met alleen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, omdat er bij verschillende 

partijen twijfels zijn over de doelmatigheid en effectiviteit (op harde einduitkomsten) van 

deze zorg in een keten. Terwijl deze keten wel veel beslag legt op capaciteit van de 

huisartsenpraktijk én op financiële middelen. Na diverse besprekingen met InEen en 

verschillende zorggroepen zijn wij op zoek gegaan naar een compromis waarbij VGZ VVR 

blijft inkopen, maar wel een doelmatigheidsslag wordt gemaakt.Dit heeft ertoe geleid dat 

VGZ nu een streefinclusie van 4% hanteert voor 2018 en 2019 en het tarief naar beneden 

bijstelt’. Daarnaast wordt het tarief voor VVR naar beneden bijgesteld. Deze streefinclusie is 

gebaseerd op ons maximale inclusiepercentage van 5% van 2016 en 2017, gecombineerd 

met de afspraak dat mensen zonder medicatie niet meer geïncludeerd worden. InEen heeft in 

besprekingen aangegeven dat ongeveer 20% van de VVR-populatie geen medicatie heeft. Uit 

onze gegevens blijkt dat inderdaad zo te zijn. Daarnaast zetten wij in op een zorgtarief van 

80% op basis van het gegeven dat niet iedere patiënt hetzelfde programma hoeft te krijgen; 

een impliciete differentiatie die inmiddels met een aantal zorggroepen al zo wordt ingevuld 

Wij hebben op basis van een aantal kenmerken (zoals leeftijd, geslacht, FKG-groepen met 

medicatie voor hart- en vaatziekten) van de geïncludeerde VGZ-verzekerden per zorggroep 

een berekening gemaakt in hoeverre regionale kenmerken afwijking van de 4% logisch lijkt. 

Onze zorginkoper bespreekt dit met u voor het maken van de definitieve afspraken.  

 

Daarmee wijkt VGZ expliciet niet af van de landelijk vastgestelde in- en exclusiecriteria. Het 

is aan de zorggroep om de middelen doelmatig in te zetten en daar maken we graag samen 

met u passende afspraken over.  

 

Tot slot 

Wij begrijpen dat u het gevoel heeft dat VGZ zorggroepen anders tegemoet treedt. Wij zien 

in u een partner om de eerstelijn goed te organiseren, zodat de eerstelijn de uitdagingen van 

nu en de komende jaren goed kan opvangen. Wij willen, in lijn met onze visie op zinnige 

zorg, gezamenlijk op zoek naar een goede en doelmatige eerstelijn en zien het als ons 

gezamenlijk belang om op een aantal onderdelen het beleid aan te scherpen. Dit zijn we aan 
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uw patiënt/onze premiebetalers verplicht. Wij zullen samen met zorggroepen op basis van 

deze uitgangspunten afspraken maken voor de komende jaren. Bij verschillende zorggroepen 

is de afspraak reeds gemaakt en onze inkopers gaan daarover graag met u het gesprek aan.  

 

Met vriendelijke groet, 

Coöperatie VGZ 

 
Annemieke van Hees 

Manager Inkoop Integrale Zorg 


