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1  Samen meer inzicht 

Het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg is een van 
de grootste uitdagingen waar we als samenleving voor staan. 
Het aandeel van de zorg in ons bruto binnenlands product is  
in 2014 13%. Dat aandeel stijgt tot naar schatting 25% in 2040. 
Tegenover die stijgende kosten staat het vanzelfsprekende 
verlangen naar goede zorg tegen lage zorgpremies. 
 
Met de invoering van de basisverzekering in 2006 en de prestatie-
bekostiging in 2012 is de verandering van het Nederlandse zorglandschap  
in gang gezet. Het idee is dat we via deze weg de zorg betaalbaar, 
toegankelijk en kwalitatief goed houden. Door de kostenopbouw  
te relateren aan de kwaliteit van zorg ontstaat meer transparantie –  
is de gedachte. In de praktijk is het echter lastig en spannend om  
die ambitie waar te maken. Daarom is in 2012 een extra stap gezet  
met de invoering van de DOT-systematiek. Sindsdien kunnen wij als  
VGZ verder gaan in de richting van prestatiebekostiging. We hebben  
in onze datasystemen extra informatie kunnen opbouwen over  
goede prijzen en meer inzicht gekregen in de kwaliteit van zorg.
 
Door die wijzigingen in het stelsel, de DOT-systematiek en  
de groeiende hoeveelheid beschikbare informatie is er veel veranderd 
in gesprekken met zorgaanbieders. Deze gesprekken gaan steeds  
vaker niet alleen over kosten. We ontwikkelen gezamenlijk een visie
op kwaliteit, waarbij elke partij zijn expertise inzet om de beste zorg
tegen goede kosten aan te bieden. Daardoor is er steeds breder bekend 
waar welke kwaliteit zorg beschikbaar is tegen welke prijs; ook voor 
onze verzekerden en uw patiënten. Zij zijn dan ook kostenbewuster  
en mondiger geworden. De roep om goede kwaliteit zorg tegen  
de juiste prijs is ongekend sterk en groeiende. Daarom nemen wij  
onze verzekerden mee in de afspraken met zorgaanbieders. 

We geven inzicht in wat we afspreken, tegen welke prijs en waarom  
we dat doen. We willen meer transparantie bieden om samen met  
hen vorm te geven aan Goede Zorg. We zijn er namelijk van overtuigd 
dat klantbeleving net zo belangrijk is als de kwaliteit van zorg en  
de zorgkosten.
 
In 2015 zetten we qua inkoop een grote stap richting prestatiebekostiging.  
We hebben meer informatie dan voorheen. We kunnen en willen meer 
transparantie bieden naar zorgaanbieders en verzekerden. We bieden 
meer inzicht in hoe wij onze visie over zorg omzetten naar de zorg in 
de praktijk. Maar dat kunnen én willen we niet alleen doen. Ons motto 
‘Voor Goede Zorg, zorg je samen’ blijven we ook in 2015 dagelijks in  
ons achterhoofd herhalen.
 
De inkoop 2015 wordt net als voorgaande jaren een spannende periode.  
De zorg verbeteren is immers een grote ambitie. Ik heb er veel vertrouwen 
in dat we dit jaar met elkaar een goede stap zetten om die ambitie verder 
waar te maken. 

Mw. J. Horlings-Koetje 
Directeur Zorginkoop medisch specialistische zorg 
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2 Visie VGZ 

Coöperatie VGZ heeft als zorgverzekeraar een belangrijke rol in  
het veranderende zorglandschap. Wij streven als zorgorganisator  
naar de beste verhouding tussen medisch inhoudelijke kwaliteit,  
klantbeleving en zorgkosten. Dat zijn voor ons de drie pijlers 
van Goede Zorg.

Goede Zorg

Met de invoering van de basisverzekering in 2006 en de prestatie-
bekostiging in 2012 is de verandering van het Nederlandse zorgland-
schap in gang gezet. Deze verandering is ingezet tegen een achtergrond  
van stijgende zorgkosten, die de kwaliteit en toegankelijkheid van  
de zorg onder druk zetten. De weg die we als samenleving een aantal 
jaar geleden zijn ingeslagen, krijgt steeds meer zijn beslag in de praktijk.  
Coöperatie VGZ (hierna VGZ) ziet zichzelf als zorgorganisator,  
een proactieve rol in het veelzijdige zorgveld. Wij willen voor onze 
verzekerden de beste verhouding tussen medisch inhoudelijke kwaliteit, 
klantbeleving en zorgkosten bereiken. Dit noemen wij Goede Zorg.

Het is de missie van VGZ om alle partijen in het zorgveld mee te nemen 
in het streven naar kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg 
tegen een betaalbare premie. Zo willen wij verzekerden regie geven 
over hun eigen leven en gezondheid en stimuleren we zorgaanbieders 
om hun zorgverlening verder te verbeteren. Goede Zorg is een kwestie 
van samenwerking. Voor Goede Zorg, zorg je samen.

Onze visie maakt onderscheid tussen vijf zorgmarkten: spoedzorg, 
electieve zorg, chronische zorg, basiszorg en zelfregie. In dit document 
zoomen we in op de markten die de medisch specialistische zorg raken: 
spoedzorg en electieve zorg. 

Spoedzorg
Spoedzorg gaat over beschikbaarheid van zorg. We organiseren  
de infrastructuur van deze zorg non-concurrentieel. Wij pakken die 
organisatie dan ook samen op met de andere zorgverzekeraars.  
VGZ zal sturen op een integratie van de SEH en HAP zodat er vanuit  
het klantperspectief bezien op termijn een spoedpost is. De huisarts  
is daarbij leidend in de triagefunctie. Bij deze integratie betrekken we 
ook de dienstapotheek. Spoedmedicatie is immers vaak gekoppeld aan 
een spoedzorgvraag. Wij vinden de organisatie van de dienstapotheek 
een taak voor de samenwerkende apothekers, en bij voorkeur niet voor 
het ziekenhuis.

Kwaliteit
Medische
inhoudelijke
kwaliteit

Klantbeleving
Ervaren uitkomsten 
van zorg door klant

Zorgkosten
Prijzen, zorgkosten 
per patiënt en 
praktijkvariatie

Goede Zorg
‘Voor goede zorg, zorg je samen’



5 Inkoopdocument medisch specialistische zorg 2015  |  april 2014

Electieve zorg
Electieve zorg is curatieve zorg (diagnostiek, behandeling en/of 
nabehandeling) waarvan medisch aanvaardbaar is dat deze enkele 
dagen tot weken kan worden uitgesteld. Enerzijds bestaat electieve 
zorg uit laagcomplexe zorg, zoals knie- en heupvervanging en 
staaroperaties, anderzijds uit hoogcomplexe zorg, zoals oncologie  
en bariatrie. 

Wij realiseren Goede Zorg binnen de laagcomplexe electieve zorg door 
onder meer DOT-zorgproducten in te kopen op basis van kwaliteit, 
volume en zorgkosten. Verder bevorderen wij normatieve inkoop en 
substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn. In de geestelijke 
gezondheidzorg gaan we voor selectieve inkoop, minder klinische 
behandelingen en meer behandelingen vanuit de thuissituatie. 

Ten aanzien van hoogcomplexe zorg verbetert VGZ de zorginfrastructuur  
van de oncologische zorg door betere nazorg vanuit de eerste lijn in 
plaats van de tweede lijn. Ook zetten wij in op samenwerking binnen 
het oncologisch netwerk, waarbij we streven naar Comprehensive Care 
Networks. 

Chronische zorg, basiszorg en zelfregie
Om Goede Zorg te realiseren voor chronisch zieken, hebben we 
bijvoorbeeld zorgpaden opgezet voor diverse aandoeningen, zoals 
COPD en Diabetes Melitus Type 2. Daarnaast creëren we, samen met 
gemeenten, wijknetwerken. Deze versterken de verbinding tussen zorg 
en welzijn, waardoor de meest kwetsbare burgers niet tussen de wal  
en het schip raken. Het gevolg is een substitutie van de eerste naar  
de nulde lijn. 

De basiszorg (huisarts, fysiotherapie, apotheek etc.) behandelt meer dan  
90% van de zorgvragen; een ziekenhuis 4%. Wij vinden huisartsenzorg 
weinig concurrentieel vanuit het oogpunt van continue-, integrale-,  
en persoonsgerichte zorg. Bovendien vervult de huisarts een effectieve  
poortwachtersfunctie. Op het vlak van paramedisch zorg en farma-
ceutische zorg is er in onze ogen wel ruimte voor concurrentie.  
VGZ organiseert de komende jaren de minimale infrastructuur en  
organisatiegraad van de basiszorg. Wij sturen daarbij op multi-
disciplinaire samenwerking. Verder zetten we het succesvolle 
preferentiebeleid in de farmaceutische zorg onverminderd voort. 

Wij geloven in de potentiële kracht van onze verzekerden tot zelfregie 
in hun eigen leven en zorgproces. Daarbij stimuleren we actief dat 
elke verzekerde naar vermogen bijdraagt aan zijn of haar kwaliteit van 
leven en gezondheid. Wij adopteren daarbij het concept van positieve 
gezondheid, waarbij de nadruk ligt op wat men nog wél kan. Een groot 
gedeelte van de eigen kracht van de burger ligt in het sociale domein. 
Wij werken met gemeenten samen om de eigen kracht van burgers  
te stimuleren (onder andere via wijknetwerken).
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3 Inkoop 2015

VGZ streeft naar de beste verhouding tussen medisch 
inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten -  
de drie pijlers van Goede Zorg. Om dit waar te maken,
hanteren we bij de inkoop 2015 voor een aantal specifieke
behandelingen indicatoren met VGZ-normen, die betrekking 
hebben op alle drie de pijlers. 

Harde en zachte normen

Voor 2015 ligt de focus op een aantal VGZ-speerpunten, waaronder 
oncologische behandelingen, heup- en knievervangingen, cataract  
en bariatrie. Wij stellen niet alleen minimumnormen aan de zorg die  
we inkopen, maar stimuleren u ook om kwalitatief goede, door de klant 
gewaardeerde en doelmatige zorg te verlenen. VGZ maakt daarom  
een onderscheid tussen minimumnormen en optimumnormen. 

Minimumnormen zijn normen waaraan de geleverde zorg minimaal 
moet voldoen. Daarnaast hanteren we optimumnormen, die inzichtelijk 
maken welke aanbieders hoog scoren op de gebruikte indicatoren.  
Deze bepalen tegelijkertijd de richting voor de toekomst. 

Bij het vaststellen van minimumnormen gebruiken we de indicatoren 
en normen van de beroepsverenigingen. Echter, in een aantal gevallen 
hebben we deze bewust aangescherpt om ze beter aan te laten sluiten 
bij de gewenste kwaliteit en/of klantbeleving. Daarnaast hebben we waar  
nodig zelf normen vastgesteld op basis van internationale literatuur en  
best practices, omdat informatie vanuit de nationale beroepsverenigingen  
ontbreekt. Hoe de indicatoren en normen vastgesteld zijn, wordt later  
in een apart te downloaden document beschikbaar gesteld. 

In 2015 hanteren we een aantal minimumnormen als ‘harde normen’ op 
het gebied van kwaliteit en zorgkosten. Deze vormen een voorwaarde 
voor de contractering van de betreffende behandeling in 2015. 
Daarnaast vergelijken we de aanbieders ook op basis van ‘zachte normen’.  
Deze zachte normen geven ons een aanvullend inzicht en zijn ook 
bepalend voor Goede Zorg. Als u deze zachte normen niet haalt,  
dan vormen ze niet direct een uitsluiting voor de contractering van  
de betreffende behandeling in 2015. Wel gaan we met u in gesprek  
over verbeteringen. Dit leggen we vast in een verbeterplan. De afspraken  
in dit plan zien we als voorwaarde voor contractering voor de komende 
jaren. 

In het volgende hoofdstuk is een overzicht opgenomen van  
de behandelingen waarvoor we bij de inkoop 2015 VGZ-minimum- en  
optimumnormen gebruiken. Voor alle andere behandelingen gelden  
de landelijke minimumnormen zoals vastgesteld door de eigen beroeps-
groep (NVvH, NVRO, NVvC, NVU, NVOG) als harde minimumnormen. 
 
Het figuur op de volgende pagina geeft schematisch het onderscheid 
weer tussen harde en zachte normen op de pijlers kwaliteit, klantbeleving  
en zorgkosten. Als uw organisatie niet voldoet aan harde minimumnormen  
ten aanzien van kwaliteit, bevindt u zich in de rode balk uiterst links in  
de matrix. Als uw organisatie niet voldoet aan harde minimumnormen 
ten aanzien van zorgkosten valt u in de rode horizontale balk bovenin  
de figuur. Als uw organisatie wel voldoet aan de harde minimumnormen  
vergelijken wij u met andere aanbieders op de zachte minimumnormen. 
Op basis van de score op de zachte normen plaatsen wij uw organisatie 
in het groene, gele of rode deel van de matrix. De positie in de matrix 
vormt het startpunt voor de onderhandelingen voor 2015. 
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Inkoopafspraken	en	offerte

Als uw organisatie niet voldoet aan de harde minimumnormen of niet 
instemt met de verbeterplannen voor zachte normen, verwerken we  
de consequenties hiervan in de inkoopafspraken 2015. Dit houdt concreet  
in dat we bepaalde DOT-zorgproducten niet langer contracteren bij 
bepaalde zorgaanbieders, hieraan een maximumvolume verbinden of 
dat we specifieke verbeterafspraken willen vastleggen.

Wanneer VGZ u in 2015 niet meer contracteert voor bepaalde medisch  
specialistische behandelingen, dan mogen deze zorgproducten niet  
langer in uw DOT-offerte worden opgenomen. Een eventuele uitzondering  
is een product dat u kunt declareren onder een andere diagnose dan 
waar de normstelling voor geldt. Deze uitzondering dient u specifiek  
te onderbouwen. 

Zo
rg

ko
st

en

Kwaliteit & klantbeleving

≥1 harde zorgkosten 
norm niet behaald

≥1 harde kwaliteit en of klant-
beleving norm niet behaald
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4 Inkoop van VGZ-speerpunten

Bij de inkoop van oncologische zorg, knie- en heupvervangingen,  
staaroperaties en bariatrie hanteert VGZ harde en zachte  
minimumnormen. Deze zijn van invloed op de contractering  
in 2015. 

Oncologische zorg 

Wij geven de verbetering van oncologische zorg de komende jaren 
extra aandacht. Omdat kanker zich ontwikkelt tot een chronische ziekte,
zet VGZ zich in voor verschuiving van medicalisering naar kwaliteit van 
leven. Om voor deze zorg de medische kwaliteit en patiëntervaring zo  
goed mogelijk te waarborgen, leggen we extra nadruk op uitkomsten-
registratie en actieve samenwerking in het veld. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van oncologische zorg het beste  
is af te meten aan het resultaat van deze zorg. Deze resultaten worden 
echter beperkt geregistreerd in Nederland. Registraties die dit trachten 
te verbeteren, zoals DICA, zijn dan ook van groot belang. Voor VGZ is  
inzicht in onderliggende klinische registraties op ziekenhuisniveau 
randvoorwaardelijk voor een contract in 2015. 

Daarnaast hechten we waarde aan samenwerking in de oncologische 
keten. We monitoren de inzet van casemanagers, een goede samen-
werking tussen de eerste en tweede lijn en deelname aan oncologische 
netwerken (zoals Managed Clinical Networks). Als de monitoring 
ontbreekt of onvoldoende is ingevuld, kan dit een onderdeel zijn van  
de verbeterplannen, die een voorwaarde zijn voor inkoopafspraken  
voor 2015. Daarnaast geldt voor een aantal behandelingen binnen  
de oncologische zorg ook minimumnormen op kwaliteit en patiënt-
ervaring die leidend zijn voor contractafspraken in 2015. 

Normstelling ten aanzien van oncologische behandelingen
In 2015 gelden voor tien oncologische behandelingen onze minimum-
normen. In onderstaand figuur vindt u hiervan een overzicht. 

Voor deze oncologische behandelingen hanteren we harde VGZ-mini-
mumnormen op de pijler kwaliteit. We volgen daarbij de Nederlandse 
beroepsverenigingen en gebruiken indicatoren die landelijk worden 
uitgevraagd (onder andere via Soncos, DICA en ZiZo). Voorbeelden  
van deze indicatoren zijn het aantal chirurgen per behandeling of  
het percentage complicaties. Deelname aan de landelijke registraties 
van DICA is voor ons een harde norm bij alle oncologische behandelingen  
en dus een voorwaarde voor contractering van deze behandelingen  
in 2015. 

Zorgproduct- 
groep (ICD10) Behandeling

Achterliggende 
aandoening

Nieuwvormingen

Mammacarcinoom chirurgie Borstkanker

Colon resectie Dikkedarmkanker

Rectum resectie Endeldarmkanker

Radicale prostatectomie Prostaatkanker

Cystectomie (blaas resectie) Blaaskanker

Resectie primair 
longcarcinoom

Longkanker

Behandeling 
gemetastaseerd melanoom

Gemetastaseerd 
melanoom

Maag resectie Maagkanker

Oesophagus resectie Slokdarmkanker

Pancreas resectie Alvleesklierkanker
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Verder hebben we bij de bovenstaande oncologische behandelingen 
een harde norm opgenomen met het minimale volume per aanbieder. 
De wetenschappelijke literatuur wijst uit dat volume een belangrijke 
indicator is van kwalitatief goede en doelmatige zorg. Bovendien is 
volume een randvoorwaarde voor betrouwbare kwaliteitsinformatie. 
We volgen minimaal de volumenormen die de beroepsgroep (zoals 
bijvoorbeeld NVvH) vaststelt. Bij sommige behandelingen hanteren we 
een hogere norm, mits we deze goed kunnen onderbouwen op basis 
van internationale publicaties en best practices. 

Het aantal beschikbare klantbelevingsindicatoren is gering. Waar deze  
informatie beschikbaar is hebben we deze vertaald in zachte VGZ-mini-
mumnormen (bijvoorbeeld voor borstkanker). We spannen ons actief in 
om de klantbeleving meer inzichtelijk te maken. We verwachten daarbij 
medewerking van zorgaanbieders die we voor 2015 contracteren voor 
de betreffende oncologische behandelingen.

VGZ stelt geen harde minimumnormen aan de prijs van de oncologische  
ingrepen voor 2015. Wel vergelijken we de zorgaanbieders onderling  
op basis van een aantal zorgkostenindicatoren. Uiteraard toetsen we,  
evenals in andere jaren, uw geoffreerde tarieven aan het VGZ-kadertarief.  
Een overzicht van de harde VGZ-minimumnormen per oncologische 
behandeling vindt u in bijlage 1. 

Het is mogelijk dat uw organisatie – op basis van de door u gerealiseerde  
volumes in 2013 – niet voldoet aan de VGZ-minimumnorm ten aanzien 
van volumes voor oncologische ingrepen, maar wel aan de volumenorm 
van de beroepsvereniging. Onder specifieke voorwaarden kunt u mogelijk  
alsnog in aanmerking komen voor een inkoopafspraak in 2015. U dient 
dan te voldoen aan de andere harde minimumnormen ten aanzien van 
kwaliteit. Bovendien dient u concrete plannen te overleggen waaruit 
blijkt dat uw organisatie de VGZ-volumenorm in 2015 wél behaalt.  
Als u het volume in 2015 niet realiseert, zal VGZ de betreffende 
behandeling niet meer inkopen in 2016. 

In een separaat document lichten we de indicatoren en normen toe.  
De score van uw organisatie ten aanzien van de harde en zachte normen  
baseren we op de laatst bekende informatie van ZiZo, DICA, Soncos etc.  
De voorlopige scores sturen we u per brief toe. Op basis daarvan gaan 
we met u in gesprek. U kunt deze brief eind april van VGZ verwachten. 
Zodra recentere informatie beschikbaar komt, verversen we de scores  
zodat we samen met u het juiste startpunt hanteren voor de 
onderhandelingen 2015. Meer informatie over het proces vindt u  
in hoofdstukken 7 en 10. 

Knie- en heupvervangingen, cataract en bariatrie

In de inkoop medisch specialistische zorg 2015 hanteren we ook knie- 
en heupvervangingen, cataract en bariatrie als speerpunt. Voor deze 
behandelingen hebben we VGZ-minimum- en optimumnormen opgesteld  
om zorgaanbieders te beoordelen op het gebied van kwaliteit, klant-
beleving en zorgkosten (zie ook hoofdstuk 3). 

Deze VGZ-normen zijn opgesteld voor de volgende behandelingen: 

Zorgproduct- 
groep (ICD10) Behandeling

Achterliggende 
aandoening

Botspierstelsel
Reguliere heupvervanging Artrose heup

Reguliere knievervanging Artrose knie

Oog en Adnexen Cataractoperatie Cataract/Staar

Endocrien/
stofwisseling

Bariatrische chirurgie Morbide obesitas

Letsel
Laat-infectierevisie  
heup/knie

Complicatie 
behandeling
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Heupvervanging, knievervanging en staaroperatie
Veel VGZ-verzekerden krijgen jaarlijks een heupvervanging, knie- 
vervanging of staaroperatie. De prijs en de kwaliteit van de behandeling  
verschilt sterk per aanbieder. Om praktijkvariatie in kwaliteit, klantbeleving  
en kosten terug te dringen, gaan we voor deze behandelingen vanaf 
2015 een stap verder in het stellen van normen dan in voorgaande jaren. 

We stellen in 2015 harde VGZ-minimumnormen als een voorwaarde voor  
contractering van deze behandelingen. Voor een aantal DOT-zorg-
producten hebben we een normatief maximumtarief bepaald op basis 
van internationaal markt- en literatuuronderzoek. Aanvullend heeft VGZ 
een aantal zachte normen opgesteld ter beoordeling van kwaliteit  
en zorgkosten. De harde VGZ-minimumnormen vindt u in bijlage 2.  
De zachte normen worden tijdens inkoopgesprekken met u besproken. 

Heup en knie: revisies & infectierisico
Een bacteriële infectie als gevolg van een heup- of knieprothese leidt vaak  
tot langdurige gezondheidsklachten bij de patiënt en hoge zorgkosten.  
Om deze zorg adequaat te kunnen verlenen, zijn een specifieke infra- 
structuur en expertise benodigd. In onze ogen ontbreken die in veel  
ziekenhuizen. Wij vinden het daarom in het belang van onze verzekerden  
om harde normen te verbinden aan deze specifieke complicatie-
behandelingen. De VGZ-normen infectie bij heup- en knierevisies  
zijn primair gericht op kwaliteit. 
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Bariatrische chirurgie
Inmiddels heeft 1% van de Nederlandse bevolking een BMI hoger dan 35.  
Dit percentage neemt jaarlijks toe ondanks allerlei interventies door 
werkgevers, gemeenten, belangenorganisaties en GGD. Overgewicht  
en obesitas gaan gepaard met een hogere mortaliteit en co-morbiditeit 
en leggen daarmee een toenemend beslag op het zorgstelsel. 

De primaire behandeling van obesitas is gericht op het bewerkstelligen 
van leefstijlveranderingen bij de patiënt. Bij morbide obesitas (BMI ≥40)  
is alleen bariatrische chirurgie effectief om gewichtsverlies te bewerk-
stelligen en co-morbiditeit te verminderen. Bariatrische chirurgie heeft  
als doel het gewicht van ernstig obese patiënten drastisch te verminderen  
door restrictieve chirurgische technieken (maagband en gastric sleeve) 
of malabsorptie technieken (omleiding naar dunne darm ofwel gastric 
bypass). 

Bariatrische chirurgie betreft hoogcomplexe ingrepen met een verhoogd  
complicatie- en mortaliteitsrisico. Naast de ervaring van de chirurg en  
een multidisciplinair behandelteam is een goed voor- en natraject  
van essentieel belang voor de uitkomsten van de ingreep. Gezien het 
hoogcomplexe karakter van de ingreep en de specifieke expertise die 
benodigd is, verbinden we harde normen aan deze behandelingen. 

De VGZ-minimumnormen voor bariatrische chirurgie zijn primair  
gericht op kwaliteit. Een overzicht van de harde VGZ-minimumnormen  
vindt u in bijlage 2. 

Implicaties voor de onderhandelingen 2015

Als uw organisatie niet voldoet aan de harde minimumnormen of niet  
instemt met de verbeterplannen voor zachte normen, verwerken we  
de consequenties hiervan in de inkoopafspraken 2015. Dit houdt concreet  
in dat we bepaalde DOT-zorgproducten niet langer contracteren bij 
bepaalde zorgaanbieders, hieraan een maximumvolume verbinden of 
dat we specifieke verbeterafspraken willen vastleggen. Een overzicht 
van de betreffende operatieve DOT-zorgproducten vindt u in bijlagen  
3 en 4. 

In een separaat document lichten we de indicatoren en normen toe.  
De score van uw organisatie ten aanzien van de harde en zachte normen  
baseren we op de laatst bekende informatie van ZiZo, Vektis etc.  
De voorlopige scores sturen we u per brief toe. Op basis daarvan gaan 
we met u in gesprek. U kunt deze brief eind april van VGZ verwachten. 
Zodra recentere informatie beschikbaar komt, verversen we de scores  
zodat we samen met u het juiste startpunt hanteren voor de onder-
handelingen 2015. Meer informatie over het proces vindt u in 
hoofdstukken 7 en 10. 
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5  Medisch inhoudelijke 
aandachtspunten

Het zorglandschap is continu in beweging. Als zorgorganisator 
draagt VGZ bij aan de vormgeving van de spoedzorg,  
diagnostiek, trombosediensten, ouderenzorg, geriatrische  
revalidatie zorg (GRZ), radiotherapie en protonentherapie, 
colonscreening, TNF alfaremmers en kaakchirurgie. 

Spoedzorg

VGZ geeft het traject voor spoedzorg regionaal vorm, samen met andere  
zorgverzekeraars in ZN-verband. Spoedzorg maakt dan ook geen deel 
uit van de inkoopovereenkomst 2015. Het traject voor spoedzorg krijgt 
parallel aan het inkooptraject 2015 gestalte. Concrete afspraken voor 
2015 worden wel in de overeenkomst opgenomen.

Diagnostiek

Sinds 2014 voert VGZ proactief beleid op diagnostiek. Diagnostiek  
bestaat uit eerstelijnsdiagnostiek en tweedelijnsdiagnostiek, waarbij  
de aanvrager en niet de aanbieder het onderscheid vormt. Eerste-
lijnsdiagnostiek wordt aangevraagd door de huisarts en uitgevoerd  
door eerstelijns diagnostische centra (EDCs) en door ziekenhuizen. 
Tweedelijnsdiagnostiek wordt uitgevoerd door ziekenhuizen. 
Diagnostiek bestaat uit laboratoriumdiagnostiek, beeldvorming  
en functieonderzoek. Trombose is een vierde, aparte categorie  
(zie volgende pagina). De kosten van tweedelijnsdiagnostiek zijn 
versleuteld in de DOT-zorgproducten, eerstelijnsdiagnostiek  
brengen we apart in rekening. 

We willen de diagnostiek op twee belangrijke punten verbeteren. 
 − Ten eerste streven we naar een efficiëntere laboratoriumdiagnostiek.
 − Ten tweede willen we onnodige en dubbele diagnostiek verder 

verminderen. 

Efficiëntere	laboratoriumdiagnostiek	
De kosten van laboratoriumdiagnostiek (met name klinische chemie) zijn  
in Nederland veel hoger dan in een aantal andere Europese landen. 
Dat komt onder andere door hogere kosten en een gebrek aan schaal-
voordelen. De NZa heeft hierop reeds (gedeeltelijk) een correctie door-
gevoerd in 2013. VGZ is ervan overtuigd dat door een rationalisatie van 
het landschap minder laboratoria met een hoger volume en een hogere 
bezettingsgraad kunnen ontstaan. Dit kan aanzienlijke voordelen in 
kosten en kwaliteit opleveren. 

In 2014 heeft VGZ hierin een eerste stap gezet, door de tarieven  
te verlagen voor laboratoriumdiagnostiek die zijn aangevraagd  
door de eerste lijn. In 2015 zit VGZ dit voort.
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In vier regio’s brengen we in kaart aan welke specificaties optimale 
diagnostiek moet voldoen op het gebied van klantbeleving, kwaliteit 
en kosten. Dat doen we samen met aanvragers en aanbieders van 
diagnostiek. Wij kopen in 2015 de diagnostiek in deze regio’s in op  
basis van de opgestelde specificaties. Voor 2015 gaat het om de regio’s: 
Alkmaar, Maastricht, Tilburg en Venlo.

Vermindering onnodige en dubbele diagnostiek
VGZ richt zich bij de vermindering van onnodige en dubbele diagnostiek  
vooral op huisartsen, omdat zij een belangrijke aanvrager zijn. Spiegel-
informatie laat zien dat er grote variatie bestaat in hun aanvraaggedrag. 
VGZ verwacht van aanbieders dat zij hierin een rol pakken door het 
organiseren van het Diagnostisch Toets Overleg (DTO), het wederzijds 
beschikbaar stellen van informatie van de eerste en tweede lijn en door 
diagnostiekuitslagen te accepteren. 

Trombosediensten

In 2015 vervalt het representatiemodel voor trombosediensten en is  
de prestatiebekostiging van toepassing. Wij voeren de prestatie-
bekostiging volledig in en kopen voor al onze verzekerden zelf in bij  
alle zorgaanbieders. In 2015 spelen we nadrukkelijk in op ontwikkelingen,  
zoals zelfmetingen en fusies. Ook focussen we ons op de beheersing 
van de zorgkosten van de verschillende soorten trombosezorg. Daarbij 
moet de kwaliteit van zorg minimaal gelijk blijven en moet de veiligheid 
van verzekerden bij het voorschrijven van NOAC’s gewaarborgd zijn. 

Als zelfstandige trombosedienst dient u aan de volgende criteria te 
voldoen om in aanmerking te komen voor een inkoopovereenkomst 
2015:
 − Uw organisatie (of de uitbestede aanbieder voor analyse bloed) is 

CCKL-gecertificeerd (Coördinatie Commissie ter bevordering van  
de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van Laboratoriumonderzoek).

 − Uw organisatie volgt de geldende richtlijnen (zie www.fnt.nl). 
 − Uw organisatie werkt goed samen met zowel de eerste als  

de tweede lijn. 

Ouderenzorg

De komende jaren willen we de ouderenzorg kwalitatief verbeteren.  
In het inkoopproces van 2016 stellen we daarom concrete normen op.  
Deze hebben betrekking op drie onderwerpen, die we bij de inkoop 
2015 reeds met u bespreken. 
 − Ten eerste hechten wij waarde aan het Veiligheid Management 

Systeem (VMS) van IGZ. Het VMS-programma screent alle klinische 
patiënten op risico’s. En als het nodig is, worden preventieve inter-
venties en behandelingen ingezet om te voorkomen dat er door 
ziekenhuisopname functieverlies optreedt. 

 − Ten tweede maken we afspraken met uw organisatie over een 
kwalitatief verantwoorde en doelmatige triage en indicatiestelling 
geriatrische revalidatie. We controleren achteraf of de afspraken  
zijn nagekomen. Tijdens kwaliteitsgesprekken komt dit onderwerp 
aan de orde. 

 − Ten derde bespreken we tijdens de inkoopgesprekken het initiatief 
van de ouderenbonden voor een certificaat ‘Senior Vriendelijk 
ziekenhuis’. In 2015 is het certificaat nog geen norm voor 
contractering. 
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Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

In 2015 vervalt het representatiemodel voor GRZ en is prestatiebekostiging  
van toepassing. Wij voeren de prestatiebekostiging volledig in en kopen  
voor al onze verzekerden zelf in bij alle zorgaanbieders. Door de systeem- 
wijziging sluiten we met een veel groter aantal zorgaanbieders direct een  
overeenkomst. Om dit proces beheersbaar te laten verlopen, dient ook  
uw organisatie digitaal te offreren via DBC-services. Verder onderhandelen  
we voor de inkoop van 2015 op prijs. Wij volgen niet de maximum 
NZa-tarieven; prijsafspraken onder het maximumtarief zijn de norm. 
Daarnaast leggen we een relatie tussen de reguliere medische revalidatie  
en de geriatrische revalidatie door in afstemming in te kopen om overlap  
en ondoelmatigheid te voorkomen. 

Radiotherapie

De afspraken met de zelfstandige centra voor radiotherapie bestaan in  
2015 uit een prijsafspraak en een volumeafspraak. Om dit vast te kunnen  
stellen, dient de schadelast van uw organisatie over 2013 bekend te zijn.  
Deze herzien we zo nodig op basis van actuele trends en een gedifferen- 
tieerd groeipercentage. Dit vormt de basis voor de afspraken voor 2015.  

Protonentherapie
Wat VGZ betreft komt er in eerste instantie slechts één faciliteit in 
Nederland, waarvan de noodzaak goed geëvalueerd moet worden.  
Pas als die noodzaak is aangetoond, kan het aantal faciliteiten mogelijk 
worden uitgebreid. 

Colonscreening

In januari 2014 is het bevolkingsonderzoek darmkanker gestart.  
De doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar.  
Zij ontvangen elke twee jaar thuis een ontlastingstest (iFOBT) die in  
een laboratorium onderzocht wordt. Bij een positieve iFOBT-uitslag  
ontvangt de deelnemer een uitnodiging voor een intake voor een  
screeningcoloscopie. Het bevolkingsonderzoek wordt tussen 2014 en 
2019 gefaseerd ingevoerd. In 2015 komen er naar verwachting 10.000 
VGZ-verzekerden in aanmerking voor een coloscopie. Ons doel is  
dat zij kunnen deelnemen aan het bevolkingsonderzoek tegen 
aanvaardbare kosten. 

We stellen een aantal voorwaarden aan gecontracteerde aanbieders: 
 − We maken afspraken over de minimale capaciteit. VGZ legt geen 

beperking van de capaciteit op voor de geselecteerde aanbieders. 
De gecontracteerde zorgaanbieders dienen garant te staan voor  
een tijdige uitvoering van de screeningcoloscopie. 

 − VGZ zal haar verzekerden in de doelgroep informeren over de zorg- 
aanbieders waar een overeenkomst mee is gesloten en actief sturen  
op deze keuze: voor uitvoering bij een niet gecontracteerde zorg-
aanbieder geldt het restitutiebeleid, tenzij de individuele polis zich 
daartegen verzet.

 − We waarborgen de kwaliteit van de geselecteerde zorgaanbieders 
door te eisen dat de uitvoerende zorgaanbieder beschikt over  
het betreffende RIVM-certificaat. In 2015 dienen alle gecontracteerde 
zorgaanbieders over een geldig certificaat te beschikken.

 − VGZ voert steekproefsgewijs audits uit bij de gecontracteerde 
zorgaanbieders op kwaliteit van de uitvoering en serviceverlening. 
Hierbij kijken we tevens naar de invloed op de wachttijden in de 
reguliere zorg. Oplopende wachttijd voor de normale coloscopie  
ten gevolge van de screeningcoloscopie is onwenselijk.
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De screeningcoloscopie is een nieuw zorgproduct. We kiezen in 2015  
voor inkoop op prijs. Dat doen we vanuit het oogpunt van kosten-
beheersing en omdat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
willen nemen. Als uw prijsaanbod boven het door ons gewenste prijs- 
niveau ligt, contracteren wij uw organisatie niet. Wij streven naar een  
goede regionale spreiding van aanbod, maar sluiten niet per definitie  
met alle zorgaanbieders een overeenkomst voor de screeningcoloscopie. 

TNF alfaremmers

TNF alfaremmers zijn dure medicijnen die hoge kosten met zich mee-
brengen voor de samenleving, en waarbij doelmatig gebruik van groot 
belang is. 

Tot 2012 werden deze geneesmiddelen zowel via het ziekenhuis als via 
de openbare apotheek verstrekt en vergoed. Sinds 1 januari 2012 zijn 
deze geneesmiddelen overgeheveld naar de ziekenhuisbekostiging, 
waardoor de verantwoordelijkheid voor de financiering en verstrekking 
ervan bij het ziekenhuis komt te liggen. Het ministerie van VWS beoogt 
drie doelen met deze overheveling: eenduidige afspraken, verlaging 
van de geneesmiddelenprijzen en een verhoging van de kwaliteit 
en doelmatigheid van de zorg. Daarbij geldt de randvoorwaarde dat 
verzekerden geen hinder mogen ondervinden van de overheveling  
en verzekerd moeten zijn van de kwaliteit van hun behandeling. 

Tot dusver heeft de overheveling van deze geneesmiddelen nog niet  
geleid tot de gewenste hogere doelmatigheid. VGZ wil de doelmatigheid  
in TNF alfaremmers stimuleren door te focussen op prijs en volume.  
De prijzen zijn nog altijd hoger dan noodzakelijk, omdat ziekenhuizen 
niet voldoende inkoopkorting bedingen bij de producenten en/of omdat 
zij die inkoopkorting niet doorgeven aan de premiebetaler. VGZ wil  
de ziekenhuizen waar mogelijk faciliteren een hogere inkoopkorting  
te realiseren en zeker stellen dat een significant deel van deze korting 
doorgegeven wordt aan de premiebetaler. Vooral op het geneesmiddel 
Infliximab (Remicade), een van de drie grote TNF alfaremmers die begin 
2015 uit patent gaat, verwacht VGZ dat ziekenhuizen een aanzienlijke 
besparing kunnen realiseren. Omdat dit middel uit patent gaat en 
alternatieven (biosimilars) op de markt komen, komt er meer ruimte  
om inkoopkorting te bedingen. Daarnaast kunnen ziekenhuizen meer 
sturen op het gebruik van (veel goedkopere) biosimilars zodra deze  
op de markt komen. 

Ook wat volume betreft zijn er mogelijkheden tot meer doelmatigheid. 
Spiegelinformatie wijst uit dat er tussen ziekenhuizen grote verschillen 
zijn in het volume per patiënt. Deze informatie geeft in mindere mate 
aan of het aantal patiënten met de relevante aandoeningen deze 
medicijnen voorgeschreven krijgt. VGZ wil in het komend jaar deze 
spiegelinformatie delen met ziekenhuizen om een dialoog aan te gaan 
over gepast gebruik. 

Kaakchirurgie

In 2014 is in opdracht van de minister van VWS een meerjarige korting 
doorgevoerd op de honoraria kaakchirurgen. In 2015 worden de prijzen 
voor kaakchirurgie conform dit beleid door VGZ gekort.
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6 Overige onderwerpen van belang 

Maatschappelijke trends en wetgeving beïnvloeden  
de ontwikkeling van de zorg. De verkorte looptijd van  
zorgproducten, E-health, taakherschikking, de bekostiging  
van de Intensive Care, voorwaardelijke toelatingen van VWS,  
artikel 13 van de Zorgverzekeringswet, de zelfverwijzing naar 
SEH en de populatie gebonden bekostiging zijn mogelijk van 
invloed op de contractering 2015.

Verkorting loopduur zorgproducten

Het ministerie van VWS heeft op advies van de NZa besloten om  
per 1 januari 2015 de loopduur van zorgproducten te verkorten naar  
120 dagen. Hierdoor krijgen we sneller inzicht in de realisatie van zorg-
producten. De verkorting heeft impact op de af te spreken volumes, 
prijzen en financiering. 
 − Het volume neemt toe; voornamelijk voor licht ambulante of  

licht/middel diagnostische zorgproducten. De tarieven moeten 
gecorrigeerd worden voor de verkorting van de looptijd van  
de zorgproducten van 365 naar 120 dagen.

 − In 2015 is het schadejaar korter, waardoor de kosten voor 2015  
± 3% lager zullen zijn. Dit heeft geen impact op de daadwerkelijke 
inkomsten/uitgaven, maar heeft alleen impact op het jaar waaraan 
deze inkomsten/uitgaven worden toebedeeld. 

 − Uw organisatie kan zorgproducten sneller declareren, waardoor  
het onderhandenwerk daalt. De financiering van het onderhanden-
werk verlaagt hierdoor. 

In bijlage 6 vindt u meer uitleg. Om de overschrijding van het budgettair  
kader zorg en een verrekening achteraf te voorkomen, wordt de conversie  
budgetneutraal uitgevoerd. 

E-health

Het bevorderen van zelfmanagement, zelfredzaamheid of ondersteunde 
zelfzorg is een van de speerpunten van VGZ. Dit sluit aan bij het beleid 
van het ministerie van VWS, de resultaten van de landelijke e-health 
monitor, de oprichting van de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund en 
het Nationaal Preventie Programma. We betrekken de patiënt actief bij 
het zorgproces, waardoor hij medebehandelaar is van zijn aandoening. 
De inzet van e-health helpt om zelfmanagement mogelijk te maken. 
Daarnaast helpen digitale keuzehulpen de patiënt om weloverwogen 
behandelkeuzes te maken. In kwaliteitsgesprekken parallel aan het 
inkooptraject wordt de inzet van e-health besproken. 

Taakherschikking 

VGZ zet voor de inkoop 2015 aan tot de overgang van taakherschikking 
in de tweede lijn. De overheid is van mening dat er door taakherschikking  
kostenbesparingen mogelijk zijn. We willen in een aantal stappen 
afspraken maken over de inzet van taakherschikking in combinatie met  
kostenbesparing. Dat doen we op twee fronten. 
 − Ten eerste kijken we naar de verdeling tussen Verpleegkundig 

Specialisten (VS) en Physicians Assistents (PA) per ziekenhuis en per  
specialisme. We beogen een afslag per specialisme. Die berekening 
nemen we mee in de onderhandelingen met uw organisatie. 

 − Ten tweede willen we vanaf 2015 aan de hand van een referentiekader  
per specialisme een groeipad afspreken. Vacatures worden ingevuld 
door VS en PA, met verdiscontering van doelmatigheidswinsten in 
de tarieven. 
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Intensive Care (IC) bekostiging

Voor 2014 is gekozen om de bekostiging voor de IC te bevriezen, omdat  
de producttyperingen zoals die in de nieuwe NZa-richtlijn genoemd 
worden, onvoldoende zijn uitgewerkt. Wij beseffen dat met de introductie  
van deze nieuwe richtlijn, parallel aan de dialoog die nu gevoerd wordt 
over de spoedzorg, er wederzijds een aantal onzekerheden bestaan over  
de juiste financieringswijze van deze functie voor de toekomst. Toch 
willen wij in de 2015 een eerste stap gaan zetten om ook deze functie 
op een meer transparante wijze te gaan financieren. 

We vragen u in de offerte een reëel voorstel te doen van de aantallen  
IC-producten en de bijbehorende zorgzwaarte. Graag zien we dit  
onderbouwd met gegevens vanuit de NICE-registratie. De tariefstelling 
bedraagt maximaal het NZa-tarief, maar wordt per zorgaanbieder nader 
afgesproken en vastgelegd en is mede afhankelijk van de zorgzwaarte. 
Voor de IC geldt een doorleverplicht bij overschrijding van de afspraken. 

Voorwaardelijke toelatingen VWS

Sinds 1 januari 2012 kan de minister van VWS besluiten om zorg die niet 
voldoet aan het wettelijke criterium ‘de stand van de wetenschap en 
praktijk’, toch voor een periode van maximaal vier jaar, toe te laten tot 
het basispakket. Voor 2015 kopen we de volgende behandelmethodes 
in conform de voorwaarden van CVZ:
 − Minimaal interventionele therapie voor lage rugpijn.
 − Percutane renale denervatie bij therapieresistente hypertensie;  

deze behandeling kopen we alleen in bij de ziekenhuizen die  
deelnemen aan een SYMPTHY studie.

 −  Intra-arteriële trombolyse(IAT) bij acuut herseninfarct. 

Welke behandelingen de minister voorwaardelijk toelaat voor 2015 is 
nog niet bekend. Dat wordt tijdens de inkoopronde 2015 duidelijk. 

Artikel 13 Zorgverzekeringswet (ZvW)

Al geruime tijd ligt er een plan bij het ministerie VWS om artikel 13 van 
de ZvW te wijzigen. De NZa is van mening, dat de zorginkoop effectiever 
wordt als zorgverzekeraars er ook voor kunnen kiezen om geen ver-
goeding te geven voor zorg die is geleverd door zorgaanbieders waar zij 
geen contract mee hebben. VGZ onderschrijft de mening van de NZa. 
Afhankelijk van het besluit van de Tweede Kamer is artikel 13 onderwerp 
van gesprek tijdens de inkoopgesprekken. 

Zelfverwijzers SEH/HAP

In 2015 besteedt VGZ extra aandacht aan het declaratiegedrag van 
zorgaanbieders en verzekerden op het gebied van spoedzorg. In landelijk  
overleg met zorgaanbieders en zorgverzekeraars is vastgesteld dat  
te veel spoedzorg wordt vergoed. Tegelijkertijd nemen veel verzekerden 
zorg af bij de SEH zonder verwijzing van de huisarts. Deze declaraties 
vallen buiten de zorgplicht en worden in veel gevallen onterecht vergoed.  
Wij willen het aantal zelfverwijzers – patiënten die zonder verwijsbrief 
van de huisarts bij de SEH komen – terugdringen. Dat doen we door 
extra controles van declaraties. Deze aanpak past goed bij de landelijk 
beoogde kostenbesparing. 

Populatie gebonden bekostiging

We zijn in 2012 gestart met populatie gebonden afspraken in de drie 
pilotregio’s Maastricht, Eindhoven en Alkmaar. Voor 2015 nemen we 
geen nieuwe aanvragen in behandeling. De ambitie is om vóór eind 
2016 deze pilots samen met de gemeenten verder uit te breiden met 
welzijnszorg (de huidige AWBZ-zorg en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)). Daarbij is de doelstelling om eind 2016,  
of eerder bij goede resultaten, populatie gebonden afspraken  
regulier in te voeren in alle regio’s waar VGZ marktleider is. 
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7 Offertetraject en contractering

In 2015 zet VGZ een grote stap richting meer prestatiegerichte 
inkoop. Daarvoor maken we met zorgaanbieders een totaal- 
afspraak met daarin een aantal kavels bestaande uit zorgproduct- 
(groep)en behorende bij aandoeningen. Door het offertetraject  
te faseren willen we het risico van de verkorting van de loopduur  
van zorgproducten beperken.

Van plafondafspraken naar afspraken over inhoud

In 2012 is de bekostiging van medisch specialistische zorg ingrijpend  
gewijzigd met de transitie van budgetbekostiging naar prestatie-
bekostiging. Bij gebrek aan historisch vergelijkingsmateriaal en voor-
spellende modellen was het aanvankelijk onvoldoende mogelijk om  
de kwaliteit en de doelmatigheid van de geleverde zorg op waarde  
te schatten. Vanwege de risico’s die hiermee gepaard gingen, waren  
we genoodzaakt om plafondafspraken te maken met ziekenhuizen. 

Sindsdien hebben we geïnvesteerd in het verkrijgen van inzicht in 
de kwaliteit van zorgprestaties, de te verwachte volumes en een 
realistische tariefstelling. Deze kennis zetten we in bij het vormgeven 
van de afspraak. Voor 2015 maken we graag een totaalafspraak over 
‘kavels’ van zorgproduct (groepen). Daarmee borduren we voort op  
de afspraken uit 2014. Daarin zijn separate onderdelen als add-on’s 
DWGM en OVP Diagnostiek benoemd en specifieke afspraken gemaakt 
over de behandeling van artrose knie, artrose heup en staar.
 
Het afsprakenmodel voor 2015 bevat maximaal vijftien kavels (bijlage 5).  
Per kavel maken wij afspraken over kwaliteit, volumes en prijzen.  
Onder voorwaarden kan de doorleverplicht vervallen op de kavels  
die betrekking hebben op artrose knie, artrose heup en cataract en/of 
staan wij tussentijdse substitutie of ophoging van de afspraak toe. 

De kavelindeling volgt de productstructuur. Dit mede vanuit het oogpunt  
van monitoring. Wij maken bij voorkeur afspraken over kwaliteit, prijs en  
volume op het niveau van een individueel zorgproduct. Als de volumes  
onvoldoende voorspelbaar zijn, er onzekerheid bestaat over de tarief-
stelling en/of de mix waarin de producten worden geleverd, maken we 
afspraken op het niveau van een aandoening. Voor de product(groepen) 
waarbij dit niet mogelijk is, spreken we een restplafond af.

De drie typen afspraken kunnen alle drie binnen één instelling van 
toepassing zijn.

Type 1 Afspraken over zorgproducten
VGZ maakt graag afspraken met betrekking tot kwaliteit, prijs en volume 
voor enkele tientallen zorgproducten. Dit betreft zorgproducten die 
horen bij behandelingen waarvoor landelijke minimumnormen en/of 
VGZ-minimumnormen gelden. 

Type 1 afspraken:
Zorgproducten

Type 2 afspraken:
Aandoeningen

Type 3 afspraken:
Resterende zorgproducten
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Om goede zorg te kunnen garanderen voor onze verzekerden, contrac-
teren we alleen zorgaanbieders die aan bepaalde minimumnormen 
voldoen. Daarbij volgen we doorgaans de door de beroepsgroepen 
vastgestelde minimumnormen (o.a. NVvH, Soncos). In sommige gevallen  
stellen we aanvullende kwaliteitseisen. Daarnaast formuleren we voor 
deze zorgproducten ook normen voor klantbeleving en zorgkosten  
(de andere pijlers van Goede Zorg). In hoofdstuk 4 vindt u een toelichting  
op deze aanpak en de minimumnormen. 

In aanvulling op deze minimumnormen, toetsen we de geoffreerde 
tarieven van alle zorgproducten aan de VGZ-kadertarieven. Indien de 
prijs van een product te sterkt afwijkt, kopen we dit zorgproduct niet  
in bij de zorgaanbieder.

Type 2 Afspraken over aandoeningen
Als volumes minder goed te voorspellen zijn, maken we afspraken op 
de totale omzet binnen een aandoening (‘kavel’). In 2015 starten we met 
vijftien kavels, die bestaan uit één of meerdere zorgproductgroepen. 
Binnen een kavel is het wenselijk dat onderlinge substitutie tussen 
zorgproducten plaats kan vinden. We breiden het aantal kavels in  
de komende jaren uit.

In bijlage 5 vindt u een uitgebreid overzicht van de kavels voor 2015  
en de bijbehorende zorgproductgroepen.

Type 3 Restafspraak over resterende producten
Voor de overige zorgproductgroepen maken we een restafspraak. 
Hetzelfde geldt voor producten waarvan de voorspelbaarheid gering is. 
In de komende jaren maken we voor (een deel van) de aandoeningen in 
deze categorie specifieke afspraken. In bijlage 5 vindt u een uitgebreid 
overzicht van de zorgproductgroepen die onderdeel uitmaken van  
de restafspraak.

Offerteproces	2015

Een belangrijke stap op weg naar prestatiegerichte inkoop is het opvragen  
van offertes bij zorgaanbieders als basis voor de onderhandelingen. 

We willen het risico van de verkorting van de loopduur van zorgproducten  
beperken, zowel voor uw organisatie als voor ons. Wij denken dit risico  
zo veel mogelijk te vermijden door vanuit een gezamenlijk opgestelde 
basis te vertrekken. Wanneer die basis is vastgesteld, vindt de conversie  
plaats naar het nieuwe productsjabloon van 2015. Vanwege de onzeker-
heden die de conversie nu kent, nemen we de tussenstap om eerst  
een overeenstemming te bereiken op basis van de productstructuur  
en sluitregels 2014. 

Pre-conversie afspraak
Uw offerte van 2014 is zeer recent ingediend en (mogelijk al) goedgekeurd  
door VGZ. Wij zien deze offerte als een goed kader voor de onder-
handelingen voor 2015. Wij vragen u om - in een nieuw aan te leveren 
offerte - een tarief te offreren voor alle zorgproducten en om een goede  
inschatting te maken van het volume. Aanbieders met een hoge kwaliteit  
en goede prijzen gaan we belonen met meer volume. Het resultaat van 
de basisonderhandeling noemen we de pre-conversie afspraak.  
Deze afspraak vormt het uitgangspunt voor de conversie naar  
de productstructuur 2015. 
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Post-conversie afspraak
Wanneer de productstructuur definitief is vastgelegd door Vecozo, 
vragen we uw organisatie om een nieuwe offerte binnen de kaders van  
de pre-conversie afspraak. Door de eenmalige verkorting van het schade- 
jaar zal de post-conversie afspraak lager zijn dan de pre-conversie 
afspraak. Wij controleren of uw organisatie de conversie en de correctie 
voor eenmalige verlaging van de schadelast correct heeft doorgevoerd. 
Bij deze offerte dient u rekening te houden met: 
 − Een correctie van prijzen en volumes voor verkorting van  

de loopduur van zorgproducten.
 − Een correctie voor de totale kosten voor de éénmalige verkorting 

van het boekjaar. 
In hoofdstuk 10 vindt u meer informatie over het totale proces van  
de contractering 2015. 

Als uitgangspunten voor de contractering 2015 hanteert VGZ: 
 − Het met u afgesproken zorgkostenplafond in 2012, 2013 en 2014. 
 − De gerealiseerde productie 2012, 2013 en 2014 (voor zover bekend). 
 − Het resultaat van de benchmark van de offerte 2015 met de andere  

zorgaanbieders. Wij contracteren alleen zorgaanbieders met een 
acceptabele prijs. 

 − De offerte 2013, 2014 en 2015. 
 − Wij maken meer maatwerkafspraken, waarbij generieke prijs-, 

volume- en doelmatigheidsindices niet meer van toepassing zijn.  
Wij verwachten dat uw organisatie prijzen en volumes offreert 
waarop een zeer geringe prijs- en volume-index van toepassing  
is en waarin doelmatigheid al is verdisconteerd in de prijs.  
Deze maatwerkafspraken leiden ertoe dat uw organisatie meer 
of minder groeit. Tegelijkertijd kunnen er binnen uw organisatie 
verschillen optreden per aandoening. 

Wij verzoeken u om DOT-zorgproducten die u in 2015 niet meer aanbiedt, 
ook niet meer op te nemen in de DOT-offerte. We dringen erop aan dat u  
doorgeeft naar welke instelling de betreffende patiënten zijn doorverwezen. 
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8 Financieel kader 

Het is de verantwoordelijkheid van VGZ om de kosten van zorg 
te beteugelen. Daarom leggen we in ons financieel kader uit  
hoe we macro-budgettaire overschrijding willen voorkomen,  
hoe onze prijsvorming tot stand komt, hoe we omgaan met 
integrale tarieven en de financiering van onderhanden werk. 

Kostenbeheersing

De overheid kan ziekenhuizen ook in 2015 nog korten voor een over-
schrijding van het macrokader medische specialistische zorg, omdat er  
nog geen overeenstemming is bereikt over een gedifferentieerde korting. 

Om macro-budgettaire overschrijding te voorkomen, is het van  
groot belang om de gerealiseerde productie en onderhanden werk  
te monitoren. Dit komt ook ten goede aan de juiste werking van  
de prestatiebekostiging. Daarom bespreken we per kwartaal met  
uw organisatie de productie en onderhanden werk positie; uw organisatie  
levert hiertoe de informatie aan conform de overeengekomen offerte. 
We zetten de onderhanden werk grouper in als reguliere methode. 
Wanneer u tijdig meldt dat u op 70% van een afspraak voor een individueel  
zorgproduct of ‘kavel’ zit, kunt u in aanmerking komen voor extra volume  
als daartoe aanleiding is op basis van de afspraken. 

Gemiddelde groei en daling
Bij de inkoop 2015 houden we rekening met een gemiddelde groei van 
de zorgvraag conform het HoofdLijn Akkoord (HLA) en een lichte krimp 
van de ziekenhuiszorg als totaal. Dit betreft een opbouw op macroniveau 
en kan per individuele zorgaanbieder en deelsector sterk verschillen  
op basis van:
 − kwaliteit, prijs en volume; 
 − doelmatigheid; 
 − onttrekking van niet ingekochte zorgproducten of productgroepen; 
 − substitutie; 
 − groei/krimpverwachting.

VGZ wil de kosten en het volume voor de algemene ziekenhuizen verder  
reduceren op basis van de realisatie over 2012, 2013 en 2014. 

Voor overige zorgaanbieders rekenen we op een lichte macro-groei. 

Prijsvorming

Het door VGZ gehanteerde prijsbeleid is gedifferentieerd naar product, 
productgroep en totaalgroep zorgkosten. Bij de beoordeling van prijzen  
hanteren we voor het gereguleerde segment de NZa-tarieven als 
maximum. Wij gebruiken dit tarief alleen bij zorgaanbieders met het 
zwaarste én beste zorgaanbod. Dit geldt zowel voor de ziekenhuiszorg 
als voor overige zorgaanbieders met een NZa-tarifering. Voor het vrije 
segment hanteren we marktconforme tarieven, die we als kadertarief 
hebben vastgesteld. Daarbij dringen we de variatie in prijzen per product  
verder terug, zodat voor zorgaanbieders een gelijk speelveld kan 
ontstaan. 



22 Inkoopdocument medisch specialistische zorg 2015  |  april 2014

We schenken extra aandacht aan de realiteitswaarde van de aangeboden  
volumes. In de systematiek van het zorgkostenplafond had het product  
van volume en prijs minder effect op de prijs vanwege de doorleverplicht.  
De volumes in de offerte sloten vaak niet aan op de realisatie, waardoor 
een overschrijding van het zorgkostenplafond optrad. De inzet van reële 
volumes leidt derhalve tot lagere reële prijzen, zonder dat deze direct 
de totale omzet beïnvloeden. Het is dan ook voor alle partijen van groot 
belang om de realisatie in 2015 te monitoren. 

Integrale tarieven

Als gevolg van de beëindiging van het convenant beheersmodel medisch  
specialisten voert het ministerie van VWS per 2015 integrale tarieven  
in voor DOT-producten. Op verzoek van VWS onderzoekt de NZa hoe  
het integrale tarief ingevoerd kan worden en welke aanpassingen  
nodig zijn in de regelgeving en bekostiging. 

Financiering onderhanden werk (FOHW)

De faciliteiten die VGZ biedt op het gebied van financiering onderhanden  
werk blijven ook voor 2015 onder dezelfde condities als voor 2014 
gehandhaafd. De kern is dat FOHW mogelijk is, als: 
 − er sprake is van een zorginkoopcontract tussen VGZ en  

de zorgaanbieder;
 − er geen sprake is van verpanding van de vorderingen aan  

derden (bank);
 − er geen sprake is van openstaande terugbetaling  

OBV/overfinanciering aan VGZ;
 − de financiële situatie van de betreffende zorgaanbieders naar  

het oordeel van VGZ voldoende gezond is;
 − onderhanden werk wordt aangeboden aan de OHW grouper  

voor bepaling van de omvang.

Bijstelling van de FOHW kan per kwartaal plaatsvinden.  
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw inkoper. 



23 Inkoopdocument medisch specialistische zorg 2015  |  april 2014

9  Misbruik, Oneigenlijk  
en Gepast gebruik

In het nieuws is steeds vaker aandacht voor Misbruik, Oneigenlijk  
en Gepast gebruik (MOG). Bij de discussie over de beheersing  
van de zorgkosten is een grote rol weggelegd voor VGZ.  
Om onze verzekerden een juiste prijs te laten betalen voor 
de genoten zorg, monitoren we de komende jaren extra op 
verkeerde declaraties. 

Extra monitoring

Onder gepaste zorg verstaat VGZ die zorg die voor de gebruiker,  
op het moment van gebruik, noodzakelijk, effectief en doelmatig is. 
Voor misbruik in de zorg hanteren we volgende definitie: onrechtmatig 
handelen, dat ten laste komt van voor de zorg bestemde middelen.  
Er is sprake van misbruik als wet- en regelgeving wordt overtreden.  
We spreken in de bovenstaande gevallen van fraude wanneer er sprake  
is van opzet. Ook het leveren van zorg waarbij niet aan de wettelijke 
kwaliteitseisen wordt voldaan om een financieel voordeel te verkrijgen, 
merken we aan als fraude. Verder hebben we misleidende informatie door  
een zorgaanbieder aan deze definitie toegevoegd. Onder misleidende 
informatie door een zorgaanbieder verstaat VGZ: onjuiste, onvolledige 
en/of niet-tijdige informatie die ertoe leidt dat een gemiddelde verzekerde  
een beslissing zou kunnen nemen betreffende de keuze van een zorg-
aanbieder of tijdens de behandeling door een zorgaanbieder, die hij  
anders niet zou hebben genomen. De verzekerde kan hierdoor, financieel  
of anderszins, schade lijden. 

Van oneigenlijk gebruik is sprake als er geldende regels worden gevolgd  
maar het effect volgens VGZ ongewenst is. Als we oneigenlijk gebruik  
signaleren, melden we dit bij de NZa en/of het ministerie van VWS als  
we geen maatregelen kunnen nemen om het oneigenlijk gebruik tegen  
te gaan. Daarnaast sturen we via zorginkoop vanuit doelmatigheids-
oogpunt op gepast gebruik.

Voorkomen en bijsturen

VGZ wil MOG zo vroeg mogelijk in de keten beheersen. Dit betekent dat 
we misbruik en oneigenlijk gebruik zoveel mogelijk willen voorkomen en 
gepast gebruik stimuleren door: 
 − verzekerden vooraf te beïnvloeden in hun zorgconsumptie via  

de polisvoorwaarden en door transparantie over Goede Zorg  
te faciliteren; 

 − vooraf en tijdens de zorginkoop zorgaanbieders te beïnvloeden  
in doelmatige zorgconsumptie; 

 − achteraf controles en fraudeonderzoek uit te voeren en 
zorginkoopovereenkomsten te beëindigen. 

VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het high trust, zero tolerence 
principe. Wij vertrouwen er in beginsel op dat uw organisatie misbruik en  
oneigenlijk gebruik voorkomt en gepaste zorg levert. Als uw organisatie  
dit vertrouwen beschaamt (dit blijkt bijvoorbeeld uit spiegelinformatie) 
en als het gedrag niet wordt aangepast dan sturen we bij via zorginkoop,  
materiële controles en fraudeonderzoek. Deze sturingsmogelijkheden 
zetten we proportioneel in. We bespreken MOG eveneens tijdens  
de zorginkoopgesprekken. 
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10 Tijdpad en proces 

Op 16 november 2014 moet bekend gemaakt worden welke aan-
bieders per zorgverzekeraar gecontracteerd zijn, om verzekerden 
voldoende tijd te geven om een keuze te maken voor een 
zorgverzekeraar.  Deze deadline is het uitgangspunt voor  
de verdere planning in de voorbereiding en inkoop voor 2015. 

Gezamenlijke route 

Wij rekenen anderhalve maand om de inkoopafspraken te verwerken in  
de uiteindelijke overeenkomst. Dit betekent dat de inhoudelijke over- 
eenkomst inclusief offerte voor 2015 op 1 oktober 2014 bij VGZ getekend  
binnen moeten zijn. Het verleden leert ons dat dit een uitdaging is.  

Daarom doen we een extra beroep op uw medewerking. Als we  
de deadline van 1 oktober 2014 niet halen, zijn we genoodzaakt om aan 
de verzekerden te laten weten dat er geen overeenkomst is getekend 
met uw organisatie. Daardoor is het voor de verzekerde onzeker of hij 
in 2015 zorg af kan nemen bij uw organisatie. Dit is een onwenselijke 
situatie. Alleen als we gezamenlijk optrekken, is het haalbaar om in  
de contractering van 2015 de deadlines te halen. Hieronder ziet u  
een overzicht van de stappen die VGZ beoogt. 

- Inkoopproces 
 gecommuniceerd
- Inkoopspecificatie door 
 VGZ gepubliceerd en 
 gecommuniceerd
- Gespecificeerde uit-
 vraag voor prognose 
 volumes en omzet 2015

- Beoordeling en onder-
 handeling over financiële 
 afspraak 2015
- Verbeterplannen opstellen
- Bepalen welke zorg 
 we waar inkopen

- Concept financiële 
 afspraak gemaakt op 
 basis van product-
 structuur 2014

- Conversie van 2014 naar 
 2015 productstructuur 
 is afgerond 
- DOT offerte voor 2015 
 is getekend

- De totale overeenkomst 
 inclusief offerte is 
 getekend

april mei en juni 1 juli 1 september 1 oktober
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Bijlage 1: Overzicht van harde normen voor oncologische behandelingen

In een separaat document ontvangt u van ons de beschrijving van de indicator en de onderbouwing van de door ons gehanteerde norm.

Aandoening Indicator VGZ-norm

Borstkanker
Deelname aan de NABON mammaregistratie Ja

Aantal patiënten met primair mammacarcinoom (invasief en/of DCIS) dat is geopereerd ≥100

Dikkedarmkanker

Deelname aan de DSCA Ja

Aantal chirurgen dat resecties uitvoert bij primair colorectaal carcinoom patiënten ≥2

Aantal patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom ≥50

% patiënten dat een resectie ondergaat vanwege primair coloncarcinoom bij wie 10 of  
meer lymfeklieren uit het resectiepreparaat zijn onderzocht

≥80%

Endeldarmkanker

Deelname aan de DSCA Ja

Aantal chirurgen dat resecties uitvoert bij primair colorectaal carcinoom patiënten ≥2

Aantal patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom ≥30

Prostaatkanker

% patiënten met een prostaatcarcinoom bij wie binnen 30 dagen na radicale prostatectomie 
één of meerdere chirurgische complicaties1) zijn opgetreden 

<10%

Aantal radicale prostatectomie ingrepen per locatie uitgevoerd ≥30

Blaaskanker
Aantal urologen dat cystectomieën uitvoert ≥2

Aantal cystectomieën in ziekenhuislocatie verricht ≥20

  1) Chirurgische complicaties betreft: meer dan één dag IC verblijf, bloedtransfusie, opnameduur van zeven of meer postoperatieve dagen.
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Aandoening Indicator VGZ-norm

Longkanker

Ziekenhuis voldoet aan de eisen zoals gesteld door de NVvL/NVvH, dan wel eisen zoals  
gesteld aan een cardiothoracaal chirurgisch centrum 

Ja

Deelname aan de DLSA Ja

- Aantal patiënten dat een resectie ondergaat vanwege primair longcarcinoom
- Aantal patiënten dat een metastasectomie ondergaat
- Aantal patiënten dat overige thoracale ingreep ondergaat

Resecties ivm. 
longcarcinoom. 
≥30
of totaal aantal 
longingrepen ≥50

Aantal medisch specialisten dat op uw ziekenhuislocatie op de peildatum operaties uitvoeren  
op patiënten met een longcarcinoom

≥2

Slokdarmkanker

Deelname aan de DUCA Ja

Aantal curatieve resecties vanwege een slokdarmcarcinoom ≥30

Aantal geregistreerde MDL-artsen op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventie  
scopieën (dilataties, stentplaatsing, orale endo-echografie)

≥2

Aantal chirurgen dat resecties uitvoert voor slokdarm- en/of maagkanker op  
uw ziekenhuislocatie

≥2

Maagkanker

Deelname aan de DUCA Ja

Aantal curatieve resecties vanwege een maagcarcinoom

≥30 maag 
resecties óf ≥20 
maag resecties 
icm. ≥30 slokdarm 
resecties

Aantal geregistreerde MDL-artsen op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventie  
scopieën (dilataties, stentplaatsing, orale endo-echografie)

≥2

Aantal chirurgen die resecties uitvoeren voor slokdarm- en/of maagkanker op  
uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

≥2



27 Inkoopdocument medisch specialistische zorg 2015  |  april 2014

Aandoening Indicator VGZ-norm

Alvleesklierkanker

Aanmelding bij de DPCA Ja

Aantal pancreas- of galwegcarcinoomresecties in uw zorginstelling ≥30

Aantal geregistreerde MDL-artsen op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventie  
scopieën (dilataties, stentplaatsing, orale endo-echografie)

≥2

Aantal chirurgen met als aandachtsgebied de HPB- chirurgie op uw ziekenhuislocatie ≥2

Gemetastaseerd 
melanoom (voor 
melanoom-centra)

Deelname aan de DMTR Ja

Aantal pelviene liesklier-dissecties (iliacale/obturator klieren) voor melanoom op  
uw ziekenhuislocatie 

≥10

Aantal geïsoleerde extremiteitsperfusies of –infusies op uw ziekenhuislocatie ≥10

Aantal patiënten met gemetastaseerd melanoom die op uw ziekenhuislocatie werden behandeld 
met de volgende middelen: Ipilimumab, BRAF- of MEK-remmers

≥20

Gemetastaseerd 
melanoom (voor niet-
melanoom-centra)

Wordt er over iedere patiënt met uitzaaiingen van een melanoom (stadium IIIb, IIIc en IV)  
op uw ziekenhuislocatie gediagnosticeerd overleg gepleegd met het melanoomcentrum, 
conform de Soncos kwaliteitsnormen?

Ja
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Bijlage 2: Overzicht van harde normen VGZ speerpunten knie- en heupvervanging, cataract en bariatrie

In een separaat document ontvangt u van ons de beschrijving van de indicator en de onderbouwing van de door ons gehanteerde norm.

Behandeling Indicator VGZ-norm

Reguliere heup-
vervanging

% diepe wondinfecties binnen 6 weken <2%

Volume uitgevoerde heupvervangingen ≥100

Geoffreerde prijs reguliere heupvervanging <€*

Reguliere knievervanging

% diepe wondinfecties binnen 6 weken <2%

Volume uitgevoerde knievervangingen ≥100

Geoffreerde prijs reguliere knievervanging <€*

Cataractoperatie 

Aantal uitgevoerde cataractoperaties ≥500

Structureel % complicatie achterkapselruptuur <0,5%* 2)

Geoffreerde prijs standaard cataractoperatie < €*

Infectierevisies heup/knie

Onderbouwd volume infectierevisies per ziekenhuis voor 2015 ≥ 30

Volume uitgevoerde revisie-operaties per orthopeed ≥ 15

Aantal gespecialiseerde orthopeden ≥ 2

Aanwezigheid multidisciplinair behandelteam (MDO) Ja

Registratie en aanleveren van behandelgegevens Ja

Behandeling volgens protocol Ja

* Noot: de VGZ-norm met betrekking tot prijzen wordt eind april in de aanbieder specifieke brief aan u bekend gemaakt.
  2) Aan norm wordt niet voldaan als een aanbieder in 3 opeenvolgende jaren ≥0,5% scoort.
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Behandeling Indicator VGZ-norm

Bariatrische chirurgie

Aantal operaties per jaar, uitgevoerd op deze behandellocatie ≥250

Aantal operaties per jaar per chirurg ≥50

Aantal bariatrisch chirurgen op deze behandellocatie ≥2

Minimaal 2 typen behandelingen op deze behandellocatie, waaronder gastic bypass Ja

% patiënten dat een re-do heeft ondergaan waarvoor een heroperatie binnen 30 dagen  
heeft plaatsgevonden

≤10%

Deelname aan DATO (DICA) Ja

Voldoet aan de SONCOS NVvH kwaliteitsnormen 2014 Ja
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Bijlage 3: Overzicht van zorgproducten mbt. normstelling oncologische behandelingen

Behandeling Zorgproduct code Omschrijving 

Borstkanker

020107002 Operatie bij borstkanker

020107006 Operatie bij borstkanker

020107026 Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij borstkanker

020107027 Operatief verwijderen van de lymfeklieren (Met verpleegligdag(en)) bij borstkanker

020107028 Operatief verwijderen van tumor(en) bij borstkanker

020107029 Operatief verwijderen van tumor(en) (Met verpleegligdag(en)) bij borstkanker

Dikkedarmkanker 
(diagnose code 
0303.333) 3)

029199032
Operatie aan het maagdarmkanaal (zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen)  
bij Dikkedarm-/endeldarmkanker

029199033
Operatie aan het maagdarmkanaal ( Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/
endeldarmkanker

029199034
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met  
maximaal 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker

029199035
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan  
28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199040 Operatie in de buikholte bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199041 Operatie aan het maagdarmkanaal bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199042
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij dikkedarm-/
endeldarmkanker

029199043
Operatie aan het maagdarmkanaal (zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen)  
bij dikkedarm-/endeldarmkanker

3)   Indien deze zorgproducten wel worden gedeclareerd ivm. zorg behorende bij andere diagnosen, kunnen deze zorgproducten wel nog onderdeel uitmaken van  

de DOT-offerte. Wel zal controle worden uitgevoerd om vast te stellen of zorgproducten onder de juiste diagnose codes worden gedeclareerd in de juiste aantallen.
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Behandeling Zorgproduct code Omschrijving 

Dikkedarmkanker 
(diagnose code 
0303.333) 3)

029199044
Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/
endeldarmkanker

029199045
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met  
maximaal 28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199046
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan  
28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/endeldarmkanker

Endeldarmkanker 
(diagnose code 
0303.335) 4)

029199032
Operatie aan het maagdarmkanaal ( Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen)  
bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199033
Operatie aan het maagdarmkanaal ( Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/
endeldarmkanker

029199034
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met  
maximaal 28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199035
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan  
28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199040 Operatie in de buikholte bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199041 Operatie aan het maagdarmkanaal bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199042
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij dikkedarm-/
endeldarmkanker

029199043
Operatie aan het maagdarmkanaal ( Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen)  
bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199044
Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/
endeldarmkanker

4)  Indien deze zorgproducten wel worden gedeclareerd ivm. zorg behorende bij andere diagnosen, kunnen deze zorgproducten wel nog onderdeel uitmaken van  

de DOT-offerte. Wel zal controle worden uitgevoerd om vast te stellen of zorgproducten onder de juiste diagnose codes worden gedeclareerd in de juiste aantallen.
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Behandeling Zorgproduct code Omschrijving 

Endeldarmkanker 
(diagnose code 
0303.335) 4)

029199045
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met  
maximaal 28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/endeldarmkanker

029199046
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan  
28 verpleegligdagen) bij dikkedarm-/endeldarmkanker

Prostaatkanker

020109002 Operatie aan de prostaat ter voorbereiding op brachytherapie bij prostaatkanker

020109012 Open operatie bij prostaatkanker

020109013 Open operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij prostaatkanker

020109032 Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij prostaatkanker

020109035
Het chirurgisch verwijderen van een of beide testes (semicastratie of castratie)  
bij prostaatkanker

020109036 Kijkoperatie in de buikholte bij prostaatkanker

020109037 Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij prostaatkanker

020109038 Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij prostaatkanker

020109039
Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren -  
met verpleegligdag(en)) bij prostaatkanker

020109065 Kijkoperatie bij prostaatkanker

020109066 Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij prostaatkanker

Blaaskanker

020110006 Operatie bij blaaskanker

020110007 Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij blaaskanker

020110021 Kijkoperatie bij blaaskanker

020110022 Kijkoperatie in de buikholte bij blaaskanker

020110023 Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij blaaskanker

020110024 Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij blaaskanker
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Behandeling Zorgproduct code Omschrijving 

Blaaskanker
020110025

Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren -  
met verpleegligdag(en)) bij blaaskanker

149999080 Operatie bij bekkenbodemklachten

Longkanker

029099028
Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) bij kanker van ademhalingsstelsel/
(andere) organen in borstkas

029099029
Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) (met verpleegligdagen) bij kanker  
van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas

029099032
Operatieve ingreep in de borstkas bij kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen  
in borstkas

029099033
Operatieve ingreep in de borstkas (met verpleegligdagen) bij kanker van ademhalingsstelsel/
(andere) organen in borstkas

Slokdarmkanker

029199111 Operatie aan de slokdarm/maag (met meer dan 28 verpleegligdagen) bij slokdarmkanker

029199112
Operatie aan de slokdarm/maag (zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen)  
bij slokdarmkanker

029199113 Operatie aan de slokdarm/maag (met meer dan 28 verpleegligdagen) bij slokdarmkanker

029199114
Operatie aan de slokdarm/maag (zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen)  
bij slokdarmkanker

Maagkanker

029199159 Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij maagkanker

029199160 Operatie aan de slokdarm/maag (met meer dan 28 verpleegligdagen) bij maagkanker

029199161 Operatie aan de slokdarm/maag (zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij maagkanker

029199162 Operatie aan de slokdarm/maag (met meer dan 28 verpleegligdagen) bij maagkanker

029199163 Operatie aan de slokdarm/maag (zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij maagkanker

029199164 Operatie in de borstholte/buikholte bij maagkanker



34 Inkoopdocument medisch specialistische zorg 2015  |  april 2014

Behandeling Zorgproduct code Omschrijving 

Alvleesklierkanker

029199214
Operatie aan de galblaas/alvleesklier/lever (met meer dan 28 verpleegligdagen) bij kanker  
van het spijsverteringsstelsel

029199215
Operatie aan de galblaas/alvleesklier/lever (zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen)  
bij kanker van het spijsverteringsstelsel

Voor niet aangewezen/toegelaten melanoomcentra geldt dat deze de volgende add-ons niet mogen declareren: 

Declaratiecode Omschrijving

193357
Ipilimumab, toedieningsvorm infusievloeistof, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen  
aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.

193370
Vemurafenib, toedieningsvorm tablet, per gebruikte eenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen  
aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.
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Bijlage 4: Overzicht van zorgproducten mbt. normstelling VGZ speerpunten: knie- en heupvervanging, cataract en bariatrie 

Behandeling Zorgproduct code Omschrijving 

Reguliere heup-
vervanging

192001011 Heup/Oper zonder wegnemen gewrichtsprothese (zeer) zwaar/Letsel complicatie behandeling

192001038 Heup/Oper zonder wegnemen gewrichtsprothese middel/Letsel complicatie behandeling

192001024
Heup/Verwijderen gewrichtsprothese zonder inbrengen nieuwe prothese/ 
Letsel complicatie behandeling

131999052
Totale heupoperatie/Implantatie heupprothese bij artrose/Met VPLD/ 
Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 

131999051
Totale heupoperatie/Implantatie heupprothese bij artrose/Zonder VPLD/ 
Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

192001007 Verwijderen en opnieuw implanteren (delen van) heupprothese/Letsel complicatie behandeling

Reguliere knie-vervanging

192001019 Knie/Oper zonder wegnemen gewrichtsprothese (zeer) zwaar/Letsel complicatie behandeling

192001051 Knie/Oper zonder wegnemen gewrichtsprothese middel/Letsel complicatie behandeling

192001036
Knie/Verwijderen gewrichtsprothese zonder inbrengen nieuwe prothese/ 
Letsel complicatie behandeling

131999104
Totale knie-operatie/Implantatie knieprothese bij artrose/Met VPLD/ 
Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 

131999103
Totale knie-operatie/Implantatie knieprothese bij artrose/Zonder VPLD/ 
Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma 

192001008 Verwijderen en opnieuw implanteren (delen van) knieprothese/Letsel complicatie behandeling

Cataractoperatie 

070401002 Complexe cataractoperatie/Oog lens 

070401009 Standaard cataractoperatie/Met VPLD/Oog lens

070401008 Standaard cataractoperatie/Zonder VPLD/Oog lens
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Behandeling Zorgproduct code Omschrijving 

Infectierevisies nvt nvt 5)

Bariatrische chirurgie

049999005
Inbrengen van een maagband middels een kijkoperatie in de buikholte bij onder-  
of overvoeding/vetzucht

049999006
Inbrengen van een maagband middels een kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) 
bij onder- of overvoeding/vetzucht

049999011 Maagverkleining middels een open operatie bij onder- of overvoeding/vetzucht

049999012
Maagverkleining middels een open operatie (Met verpleegligdagen) bij onder- of overvoeding/ 
vetzucht

049999013 Kijkoperatie bij Onder- of overvoeding/vetzucht

049999014 Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij onder- of overvoeding/vetzucht

5) Onderscheid tussen zorgproducten voor revisies nav. late wondinfecties en reguliere revisies is niet mogelijk.



37 Inkoopdocument medisch specialistische zorg 2015  |  april 2014

Bijlage 5: Overzicht kavels voor inkoopafspraken

Vrij segment

Kavel Zorgproduct groep Codes

Heup Zorgproducten heup
131999050, 131999051, 131999052, 131999096, 
131999097, 131999139, 131999141, 131999172, 131999198, 
131999218, 131999234

Knie Zorgproducten knie
131999102, 131999103, 131999104, 131999137, 131999138, 
131999147, 131999169, 131999171, 131999197, 131999199, 
131999217, 131999232, 131999246, 131999251

Botspierstelsel excl. heup en knie
Overige zorgproducten in groep  
(excl. knie en heup): Botspierstelsel  
ziekte/laat gevorderd trauma

131999

Borst Maligne mamma 020107

Darm Maligne spijsvertering 029199

Nieuwvormingen excl. borstkanker  
en darmkanker

Maligne gesl. org. vrouw 020108

Maligne gesl. org/prostaat man 020109

Maligne nier/urineweg 020110

Maligne schild-/endocr klier 020112

Maligne niet gespecificeerde locatie 020117

Benigne spijsvertering/gr speekselklier 028899

Lymfoid/hematopoetisch 028999

Maligne ademhaling/intrathor org 029099

Maligne lip/mond/keelholte/hals 029299

Maligne bot/kraakbeen/weke delen 029399

Maligne huid/premaligne dermatose 029499
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Kavel Zorgproduct groep Codes

Nieuwvormingen excl. borstkanker  
en darmkanker

Benigne onbek. endocr. klier ov/ nno 029699

Neoplasmata meningen/hersenen/
zenuwstelsel

029799

Benigne huid 029899

Benigne/onbek ov/nno 029999

Cataract Oog lens 070401

Oog en adnexen excl. cataract

Oog glaucoom 070601

Oog nervus opticus/optische banen 070801

Oog oogspier/binoculaire oogbeweging 079499

Oog visus/refractie/accommodatie 079599

Oog overig 079699

Oog chor/retina/corp vitr/endoftalmitis 079799

Oog conj/sclera/corn/iris/corp/cil/oogb 079899

Oog ooglid/traanapparaat/orbita 079999

Radiotherapie Radiotherapie 990061

Bariatrie Bariatrie (operaties) 049999

Endocrien/ voeding/ stofwisseling  
excl. bariatrie

Overige zorgproducten in groepen (excl. Bariatrie):

Endocrien diabetes 040201

Endocrien overig 040401

Stofwisselingsstoornis 049799

Endocrien schildklier 049899

Voeding onder-/overvoeding/vetzucht 049999
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Kavel Zorgproduct groep Codes

Resterende zorgproducten

Infectie SOA 010501

Infectie virus huid/slijmvlies 011101

Infectie HIV 011301

Infectie overig 019999

Bloed/Immuun/hemorr/overig/immuunsyst 039899

Bloed/Immuun anemie 039999

Psychische stoornis 059899

Zenuwstelsel extrapiramid/abn beweging 060301

Zenuwstelsel slaapstoornis 060607

Zenuwstelsel zenuw/-wortel/-plexus 069499

Zenuwstelsel overig 069599

Zenuwstelsel migraine/hoofdpijn 069799

Zenuwstelsel epilepsie/convulsie 069899

Ooraandoening 089999

Hart/Vaat hypertensie 090301

Hart/Vaat pulmonale artziekte/
longcirculatie

090501

Hart/Vaat ischemische hartziekte 099499

Hart/Vaat overig en niet gespecificeerd 099599

Hart/Vaat arterie/arteriole/cappillair 099699

Hart/Vaat vene/lymfvat/lymfklier 099799

Hart/Vaat reumatisch en overig 099899
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Kavel Zorgproduct groep Codes

Resterende zorgproducten

Hart/Vaat cerebrovasculair 099999

Ademhaling bovenste luchtwegen infectie 
acuut

100101

Ademhaling onderste luchtwegen 
chronisch

100501

Ademhaling pleura 109599

Ademhaling overig 109699

Ademhaling bovenste luchtwegen overig 109799

Ademhaling onderste luchtwegen infectie 
acuut/sarc/interst

109999

Mondholte/speekselklier/kaak 110101

Hernia 110401

Lever 110801

Galblaas/-weg/pancreas 110901

Spijsvertering overig 119499

Appendix/peritoneum 119599

Crohn/colitis ulcerosa 119899

Slokdarm/maag/duodenum 119999

Huid bulleuze dermatose 120201

Huid dermatitis/eczeem 120301

Huid papulosquameuze dermatose 120401

Huid adnex 120701

Huid infectie/overig 129999
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Kavel Zorgproduct groep Codes

Resterende zorgproducten

Urogenitaal nierinsufficientie 140301

Urogenitaal stenen 140401

Urogenitaal mamma 140801

Urogenitaal vrouwelijk org 149399

Urogenitaal glomeruli/nier/ureter 149599

Urogenitaal gesl org man 149899

Urogenitaal prostaat/prolaps/overig 149999

Misgeboorte 150101

Bevalling/complicatie 159899

Zwangerschap 159999

Congenitaal botspierstelsel 170901

Congenitaal overig 179799

Symptoom cervixafwijking 181105

Symptoom algemeen 182199

Symptoom slikklacht/zwelling-/abces hals 189599

Symptoom spraak/stem 189999

Letsel corpus alienum 191301

Letsel complicatie behandeling 192001

Letsel gevolg uitwendige oorzaak 199199

Letsel overig 199299

Letsel vergiftiging 199699
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Kavel Zorgproduct groep Codes

Resterende zorgproducten

Letsel bevriezing/brandwond 199799

Overige algemeen onderzoek 210101

Overig anticonceptie 210301

Overig potentieel risico 219699

Overig circumcisie/hartrevalidatie 219799

Overig screening 219899

Intercollegiaal Consult 990003

Plastische chirurgie 990004

Allergologie 990026

Radiologie 990062

Anesthesiologie 990089

Klinische geriatrie 990035

Kinderchirurgie 990356

Audiologie 991900

Gereguleerd segment

Kavel Zorgproduct groep Codes

Infertiliteit Infertiliteit 972804

Revalidatie geneeskunde Revalidatiegeneeskunde 990027

Klinische genetica Klinische genetica 972800
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Kavel Zorgproduct groep Codes

Resterende zorgproducten

WBMV Zenuwstelsel 972802

Hartoperatie/hart-/longtransplantatie 979001

Nier/lever/darm/pancreastransplantatie 979002

Stamceltransplantatie 979003

Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004

Chronische thuisbeademing 990011

Neonatologie 990017

Complex chronisch longfalen 990022

Psychiatrie 990029

Kinderneurologie (excl. epilepsie/
slaapstoornis)

990030

Palliatieve zorg 990040

Kindergeneeskunde oncologie 990116

Kindergeneeskunde nefrologie 990216

Kindergeneeskunde overige pediatrie 990316

Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416

Kindergeneeskunde cardiologie 990516

Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616

Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716

Kindergeneeskunde hematologie 990816

Kindergeneeskunde neurologie 990916

Kindergeneeskunde allergologie 991016
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Kavel Zorgproduct groep Codes

Resterende zorgproducten

Kindergeneeskunde immunologische 
aandoeningen en infectie

991116

Kindergeneeskunde psychosociaal 991216

Kindergeneeskunde erfelijk/aangeboren 
aandoeningen

991316

Kindergeneeskunde reumatologie 991416

Kindergeneeskunde endocrinologie 991516

Geriatrische revalidatiezorg 998518

Overige Zorgproducten (OZP)

Kavel Zorgactiviteiten zoals genoemd in bijlage 4 bij beleidsregel BR/CU 2108 (2014) 

Diagnostiek
OZP Eerstelijns Diagnostiek

OZP Eerstelijns Diagnostiek - Med. specialist. behand. en diagn.

IC OZP Supplementair - Add-on IC

Kaakchirurgie Codes beginnend met 23 binnen OZP overige verrichtingen

Dure en weesgeneesmiddelen OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel

Resterende zorgproducten

OZP Paramedische behandeling en onderzoek

OZP Ondersteunende verrichting

OZP Overige verrichtingen – excl. codes beginnend met 23 (Kaakchirurgie)

OZP Supplementair – Stollingsfactor

OZP Supplementair - Overig traject

 



45 Inkoopdocument medisch specialistische zorg 2015  |  april 2014

Bijlage 6: Schematisch voorbeeld verkorting looptijd DOT’s

Hieronder is de verkorting van de looptijd voor zorgproduct cataract  
als illustratief voorbeeld weergegeven. De volumes van zorgproducten  
nemen toe terwijl de prijs wijzigt.

voo
rbe

eldee

Gedeclareerd 
zorgproduct

Situatie t/m 2014

365 dagen

Situatie vanaf 2015

Loopduur 
zorgproduct

Impact op 
kosten

Impact 
op volumes

Impact 
op prijzen

Een cataract operatie kost nu X.

Er wordt X keer het ZP 070401008 gedeclareerd.

070401008 – Een cataract operatie

Kosten van dit zorgproduct (ZP) zijn € X miljoen, 
kosten van de aandoening € X miljoen.

070401008 – Een cataract operatie en een licht 
ambulant ZP (zoals 070401016 of 070401017).

De prijs van een cataract operatie en van 
de ambulante ZP moeten gecorrigeerd worden 
omdat er minder zorgactiviteiten binnen het ZP 
plaatsvinden.

Het volume van ZP 070401008 zal gelijk blijven 
(er worden niet meer operaties uitgevoerd)
Het volume van licht ambulante ZPs zal toenemen 
(bijv. ZP 070401016 of 070401017).

Totale kosten van aandoening in een zelfde periode 
zouden niet mogen veranderen, maar kunnen wel 
verschuiven tussen ZPs.

120 dagen 120 dagen120 dagen

X X X X XX X X X X
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