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1 Voorwoord
Continuïteit  
en focus 
Het afgelopen inkoopseizoen stond 
in het teken van verandering. Veran-
deringen in het stelsel,  wijzigingen 
in de DOT-systematiek, organisatie-
veranderingen en een nieuwe 
 manier van inkopen. Dat was wennen 
voor iedereen, ook voor ons. Het is 
een uitdaging om al die ontwikke-
lingen bij te houden, zeker als de 
 ambitie is om de zorg te blijven ver-
beteren en betaalbaar te houden. 
We zijn er  allen van overtuigd dat 
verandering nodig is. Nu stoppen is 
dan ook geen  optie. We gaan door. 

Het thema van vorig jaar was ‘Samen meer 
inzicht’. Er is steeds meer data beschikbaar over 
de kwaliteit en kosten van zorg én de manier 
waarop onze verzekerden en uw patiënten die 
zorg beleven. Dankzij al deze data krijgen wij 
meer informatie en inzichten, die we graag met 
u en onze klanten delen. De minister van VWS 
heeft 2015 omgedoopt tot ‘het jaar van transpa-
rantie’. Die oproep is voor ons een bevestiging 
dat we samen goed op weg zijn. Ook zien we 
deze oproep als een stimulans om verdere stap-
pen te zetten. Zo gaan we nieuwe informatie 
over zorgactivi teiten in de declaraties gebruiken  
in gesprekken over kwaliteit en kosten. We gaan 
dan ook de uit daging aan om in 2015 vaker infor-
matie met verzekerden en patiënten te delen die 
makkelijker te begrijpen is. Bovendien geven we 
extra aandacht aan zorgactiviteiten waar veel van 
onze klanten mee te maken krijgen. We stimu-
leren de inzet van leer tuinen bij instellingen om 
innovatie toe te passen in de praktijk. En we 
 vragen artsen om goede ideeën en praktijken  
te delen; om deze te kennen en waar mogelijk 
op te schalen. Patiënten hebben er alle belang 
bij dat goede initiatieven hen zo snel mogelijk 
bereiken. Zo worden anderen ook weer aangezet 
tot verbeteringen. Continuïteit in de vorm van 
beleid vinden we erg belangrijk. Dat betekent 
ook dat we voor de inkoop van 2016 verder gaan 

op de ingeslagen weg: focus op kwaliteit en 
samen nieuwe inzichten ver werven. Dit doen we 
door onze systematiek minimaal te veranderen. 
Daardoor kunnen we focussen op de informatie 
en de besluiten die we samen te maken hebben. 
Het zal wederom een uitdagend jaar worden.  
Ik heb het vertrouwen dat we met elkaar ook dit 
jaar weer een goede stap zetten om de zorg 
beter te maken en betaalbaar te houden. Samen 
met u willen we ervoor zorgen dat we in 2016 
weer een beetje dichter bij onze gezamenlijke 
doelstelling komen: 

‘voor goede zorg zorg je samen’

Mw. J. Horlings-Koetje
Directeur Zorginkoop medisch  
specialistische zorg 
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 Beste verhouding  
tussen medisch 
 inhoudelijke kwaliteit, 
klantbeleving en 
 zorgkosten

2 Missie en 
 visie van VGZ
Coöperatie VGZ heeft als zorg - 
ver zekeraar een belangrijke rol  
in het veranderende zorglandschap. 
In dit hoofdstuk leest u meer over 
onze visie op transparante zorg-
inkoop.  
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Coöperatie VGZ (verder te noemen VGZ) streeft 
naar de beste verhouding tussen medisch inhou-
delijke kwaliteit, klantbeleving en zorgkosten. 
Dat zijn voor ons de drie pijlers van Goede Zorg.

De transparante zorginkoop 
van VGZ

Het betaalbaar houden van de zorg is een grote 
uitdaging waarvoor we als samenleving staan. 
VGZ spant zich in voor betaalbare zorg, vertaald 
in aantrekkelijke premies. Juist ook door te kie-
zen 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. Wij willen 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 verhou-
ding tussen medische kwaliteit, klantbeleving en 
zorgkosten. Die zorg – die ook goed toegankelijk 
en bereikbaar moet zijn – willen we onze verze-
kerden aanbieden tegen een aantrekkelijke  
premie. We willen dat die Goede Zorg ook  
bereikbaar is, of het nu gaat om huisartsenzorg, 
specialistische zorg of geestelijke gezondheids- 

zorg. 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 opti-
maal 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. 

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

VGZ werkt samen met aanbieders, beroepsgroe-
pen, klanten en de medische wetenschap aan 
het meetbaar maken van kwaliteit. Om vervol-
gens die kwaliteit inzichtelijk te maken en 
afspraken te maken met aanbieders. We besef-
fen tegelijkertijd dat niet alles meetbaar is. 
Bovendien spelen patiëntenvoorkeuren terecht 
een grote rol in de zorg. Persoonsgerichte zorg 
is voor VGZ een belangrijke invalshoek: we hech-
ten er veel waarde aan dat patiënten en hun ver-
wanten goed op de hoogte zijn van de voor- en 
nadelen van behandelingen en van de onzeker-
heden die daarbij horen, zodat ze samen een 
afgewogen beslissing kunnen maken. Ook dat 
hoort bij Goede Zorg, zo laten artsen ons zien. 
Door die inzichten laten we ons graag leiden bij 

Kwaliteit
Medisch 

 inhoudelijke
 kwaliteit

Klantbeleving
Ervaren 

uitkomsten van 
zorg door klant

Zorgkosten
Prijzen, zorgkosten

per patiënt en 
 praktijkvariatie

Drie pijlers van Goede Zorg
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de contractering. Daarom werken we met spie-
gelinformatie; zo kunnen artsen en verzekeraars 
leren van elkaars inzichten en resultaten. Soms 
mondt dit uit in verbeterafspraken, bijvoorbeeld 
als de uitkomsten te veel 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 zo veel mogelijk leiden door de 
inzichten van zorgaanbieders en patiëntenorga-
nisaties bij de keuzes die wij maken als het gaat 
om de inkoop van zorg, en het geven van trans-
parantie over kwaliteit. Het moet in onze ogen 
voor verzekerden, aanbieders, politiek en toe-
zichthouders duidelijk zijn waarom VGZ speci-
fieke zorg wel of niet inkoopt, en wat de verschil-
len in het gecontracteerde aanbod tussen de 
polissen zijn. Daarbij heeft VGZ de wijsheid niet 
in pacht. Artsen gaan over de kwaliteit van de 
zorg. VGZ gaat over een contractering die eraan 
bijdraagt dat die kwaliteit bereikbaar is en schaal 
krijgt. Het is voor ons belangrijk om samen met 
professionals in kwaliteit te investeren. 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. Ook gaan we 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. 

Kwalitatief hoogwaardige zorg
Vanaf 2016 zetten we de lijn door van kwalitatief 
hoogwaardige zorg met goede uitkomsten.  
We leggen tevens de nadruk op:
• gepaste zorg en patiëntenparticipatie;
• het regelen van (basis)zorg dichtbij door 

invulling te geven aan de spreidingsagenda. 
Basiszorg is typische zorg die in belangrijke 
mate in ziekenhuizen dichtbij geleverd  
kan worden. 

Over de manier waarop we daar met aanbieders 
invulling aan willen geven, is meer te vinden in 
de paragraaf Gepaste Zorg van hoofdstuk 4 in 
dit document. 

Vergelijk en kies
Ons inzicht in de kwaliteit van zorg delen wij via 
www.vergelijkenkies.nl met iedereen die daar-
aan 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 kwaliteit van de Neder-
landse zorg nog verder te verhogen.
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 Inkopen volgens   
pijlers Goede Zorg

3 VGZ- 
speerpunten 
2016
Bij de inkoop 2015 hebben we een 
nieuwe stap gezet door een aantal 
aandoeningen in te kopen volgens 
onze pijlers van Goede Zorg. Omdat 
bij VGZ Goede Zorg het grootste 
goed is, breiden we het aantal  Goede 
Zorg-speerpunten in 2016 uit. 
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Naast de Goede Zorg-speerpunten hebben we 
voor 2016 speerpunten opgesteld rondom de vol-
gende onderwerpen: oncologie, farmacie, diag-
nostiek, acute zorg, geboortezorg, innovaties en 
best practices, zorg bij UMC’s en zorg bij ZBC’s. 
In bijlage 3 worden het beleid en de in koop-
activiteiten voor de  volgende medisch specia lis-
tische zorgsoorten uitgelicht: zintuiglijke gehan-
dicaptenzorg, epilepsiezorg en slaapgenees - 
kunde, (geriatrische) revalidatie, behandeling  
van nier falen, audiologie en sportgeneeskunde.

Goede Zorg-speerpunten

In 2016 breiden we de inkoop van het aantal 
Goede Zorg-speerpunten uit. Deze zijn in vier 
groepen te onderscheiden:
• chronische aandoeningen;
• hart- en vaatziekten; 
• veelvoorkomende behandelingen; 
• oncologische aandoeningen. 

In figuur 1 staat per groep weergegeven welke 
Goede Zorg-speerpunten we in 2016 gaan inko-
pen. Hiernaast leest u per groep waarom we 
voor deze speerpunten hebben gekozen. Ook 
wordt per speerpunt uitgelegd hoe we er in onze 
inkoop mee omgaan. De methodiek hierachter 
wordt in hoofdstuk 4 ‘Inkoop 2016: methodiek’ 
toegelicht. 

Chronische aandoeningen
Het aantal mensen met een chronische ziekte 
blijft stijgen. Door deze stijging en de grote 
groepen patiënten stelt VGZ zachte minimum-
normen aan de kwaliteit van de behandelingen. 
We willen onze verzekerden en uw patiënten een 

goede kwaliteit bieden. Waar nodig en mogelijk 
maken we dan ook graag afspraken met u over 
eventuele kwaliteitsverbeteringen. Het gaat om 
de behandelingen van de volgende chronische 
aandoeningen: diabetes en COPD. Diabetes is 
een chronische ziekte die bij ruim 1 miljoen 

Chronische 
 aandoeningen Hart- en vaatziekten Veelvoorkomende  behandelingen Oncologische 

aandoeningen

Diabetes PCI (dotteren) Knievervanging bij artrose knie* Borstkanker*

COPD ICD (defibrillator) Heupvervanging bij artrose heup* Dikke darmkanker*

Pacemaker Cataract* Endeldarmkanker*

CVA (beroerte) Infectierevisie knie/heup* Longkanker*

AAA (Aneurysma van de 
Aorta Abdominalis)

Bariatrische chirurgie* Maagkanker*

Carotisvernauwing Revisie knie/heup Slokdarmkanker*

Galblaasverwijdering Prostaatkanker*

Liesbreukoperatie Alvleesklierkanker*

Behandelingen voor ZAT (amandelen) Blaaskanker*

Behandelingen voor CTS (carpaal 
tunnel syndroom)

Eierstokkanker

Bevallingen in het ziekenhuis na 
32 weken

Schildklierkanker

Behandelingen voor lage rug hernia 
en lage rug stenose

*In 2015 was dit ook al een Goede Zorg-speerpunt

Figuur 1  Goede Zorg-speerpunten 2016
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Nederlanders voorkomt en elke week komen 
daar 1.000 Nederlanders bij.* COPD is de ver-
zamelnaam voor chronische aandoeningen aan 
de longen en komt bij ongeveer 320.000 men-
sen in Nederland voor.** Daarnaast geldt voor 
deze chronische aandoeningen dat veel Neder-
landers niet weten dat zij eraan lijden. Door 
samen met u afspraken te maken over kwaliteits-
verbeteringen, organiseren we dat de zorg voor 
diabetes- en COPD-patiënten goed is en blijft. 

Hart- en vaatziekten 
In Nederland leven 1 miljoen mensen met een 
hart- of vaatziekte. Bovendien sterft een op de 
vier Nederlanders aan deze ziekte***. Om die 
redenen zijn hart- en vaatziekten een nieuw 
speerpunt in onze inkoop van 2016 (figuur 2). 
Hart- en vaatziekte is de verzamelnaam voor alle 
aandoeningen die betrekking hebben op het 
hart en de bloedvaten. VGZ wil de kwaliteit en 
de betaalbaarheid van de verschillende behan-
delingen van hart- en vaatziekten verbeteren  
(zie figuur 2). We focussen ons bij deze behan-
delingen vooral op de kwaliteit en alleen voor 
pacemakers vergelijken wij uw geoffreerde tarief 
met ons kadertarief. Op deze wijze kunnen we 
de zorg zo organiseren dat deze goed en betaal-
baar is en blijft.

*  Diabetesfonds: www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/ 
diabetes-in-het-algemeen/diabetes-in-cijfers

** Longfonds: www.longfonds.nl/copd/alles-over-copd/wat-is-copd
*** Hartstichting: www.hartstichting.nl/hart-vaten/cijfers

Zorgproductgroep 
(ICD10) Behandeling Achterliggende 

aandoening

Cardiologie PCI (dotteren) Coronaire hartziekten

  ICD (defibrillator) Hartritmestoornissen

  Pacemaker Hartritmestoornissen

Neurologie Diagnostiek, behandeling en revalidatie CVA

Vaatchirurgie
Chirurgie/stent AAA

Carotischirurgie Carotisvernauwing

Figuur 2  Goede Zorg-speerpunten: hart- en vaatziekten
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Veelvoorkomende behandelingen 
Een aantal behandelingen wordt veel uitgevoerd 
door zorgaanbieders. In 2015 hebben we voor 
het eerst normen gesteld – volgens onze drie 
pijlers van Goede Zorg – aan de volgende veel-
voorkomende behandelingen (figuur 3):
• Heup- en knievervanging en cataractoperatie
 Internationale markt- en literatuuronderzoe-

ken laten zien dat de prijs en kwaliteit van 
heup- en knievervangingen en cataractope-
raties sterk verschillen per aanbieder. 
Daarom hebben we ons in 2015 ingezet voor 
een betaalbare prijs en een betere kwaliteit. 

 Het resultaat is dat de onderlinge verschillen 
kleiner zijn geworden, de zorgkosten zijn 
teruggedrongen en de kwaliteit van deze 
behandelingen beter is geworden. Voor 2016 
blijven we deze ingeslagen weg volgen.

• Infectierevisies van heup en knie
 Bij infectierevisies van heup en knie (bacte-

riële infectie als gevolg van een prothese) 
zijn expertise en specifieke infrastructuur 
nodig om Goede Zorg te kunnen verlenen. 
Daarom spannen we ons, net als vorig jaar, in 
voor een goede kwaliteit van infectierevisies.

• Bariatrie
 Bariatrische chirurgie omvat hoogcomplexe 

ingrepen, waarbij het risico op een compli-
catie of zelfs mortaliteit hoog is. Naast de 
ervaring van de chirurg en de inzet van een 
multidisciplinair behandelteam is een goed 

Zorgproductgroep
(ICD10) Behandeling Achterliggende 

aandoening

Botspierstelsel

Reguliere heupvervanging* Artrose heup

Reguliere knievervanging* Artrose knie

Laat-infectierevisie heup/knie* Complicatie behandeling

Revisie knie/heup Artrose heup/knie

Oog en Adnexen Cataract operatie* Cataract

Endocrien/stofwisseling Bariatrische chirurgie* Morbide obesitas

Ziekten van spijsverteringsstelsel Galblaasverwijdering Galblaas

Ziekten van spijsverteringsstelsel Liesbreukoperatie Liesbreuk 

Ziekten ademhalingstelsel ZAT-operatie ZAT

Aandoeningen van zenuwen, 
 zenuwwortels en zenuwplexus

CTS-operatie CTS

Zwangerschap, bevalling en 
kraambed

Spontane bevalling, sectio ceasaria, 
vaginale kunstverlossing

Bevallingen in het ziekenhuis 
32 wk

Botspierstelsel Lage rug hernia en lage rug stenose operatie
Lage rug hernia en lage rug 
stenose

* In 2015 was dit ook een Goede Zorg-speerpunt

Figuur 3  Goede Zorg-speerpunten 2016: veelvoorkomende behandelingen

10 Inkoopdocument Medisch specialistische zorg 2016 | VGZ-speerpunten 2016



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, zet-
ten we ons, net als in 2015, in voor kwalitatief 
hoogwaardige bariatrische chirurgie.

Voor de zorginkoop van 2016 voegen we de 
 volgende veelvoorkomende behandelingen toe 
aan onze Goede Zorg-speerpunten (figuur 3): 
• Revisies voor heup en knie
 Net als voor infectierevisies geldt ook voor 

heup- en knierevisies dat expertise en 
 specifieke infrastructuur nodig zijn om 
Goede Zorg te kunnen verlenen. 

•  Galblaasverwijdering, liesbreukoperaties,  
ZAT (Ziekten van Adenoïd en Tonsillen, ofwel 
amandelen) en CTS (carpaal tunnel syndroom)

 Galblaasverwijderingen, liesbreukoperaties, 
ZAT en CTS komen veel voor. Wij constateren 
dat er verschillen zijn tussen ziekenhuizen 
voor dezelfde behandeling. Om ervoor te 
zorgen dat de zorg betaalbaar blijft, hanteren 
we maximumprijzen. Omdat er nauwelijks 
kwaliteitsindicatoren zijn voor deze behan-
delingen kunnen we nog maar beperkt 
 sturen op kwaliteit.

•  Bevallingen in het ziekenhuis vanaf 32 
 weken, lage rughernia en lage rug stenose

 Ziekenhuisbevallingen na 32 weken, lage 
rughernia en lage rug stenose komen veel 

voor. Wij zien hierin verschillen tussen 
 instellingen. Daarom focussen wij ons op de 
kwaliteit en hanteren wij maximumprijzen.  
Zo organiseren we dat deze zorg goed is en 
blijft. 

Oncologische behandelingen

In 2015 zijn we gestart met de inkoop van tien 
oncologische behandelingen volgens Goede 
Zorg. Voor de zorginkoop van 2016 hebben we 

daar de volgende oncologische behandelingen 
aan toegevoegd: eierstokkanker en schildklier-
kanker (figuur 4). Net als in 2015 kijken we naar 
de kwaliteit van deze oncologische behande-
lingen. We gebruiken hiervoor indicatoren die 
landelijk worden uitgevraagd (onder andere via 
SONCOS, DICA en ZiZo). 
Verder hebben we voor 2016 oog voor het 
 logistieke proces, de zogenaamde TREEKnorm. 
Deze landelijk geldende norm is reeds vijftien 
jaar geleden opgesteld. Overigens stoppen we 
in 2016 met de inkoop volgens harde en zachte 

Zorgproductgroep
(ICD10) Behandeling Achterliggende aandoening

Nieuwvormingen Mammacarcinoomchirurgie* Borstkanker

Colonresectie* Dikkedarmkanker

Rectumresectie* Endeldarmkanker

Radicale prostatectomie* Prostaatkanker

Cystectomie (blaas resectie)* Blaaskanker

Resectie primair longcarcinoom* Longkanker

Maagresectie* Maagkanker

Oesophagusresectie* Slokdarmkanker

Pancreasresectie* Alvleesklierkanker

Ovariumresectie Eierstokkanker

Schildklierresectie Schildklierkanker

* In 2015 was dit ook een Goede Zorg-speerpunt

Figuur 4  Goede Zorg-speerpunten 2016: oncologische behandelingen
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normen van de behandeling van het gemetasta-
seerd melanoom. De reden is dat het ministerie 
van VWS deze behandelingen heeft gecentra-
liseerd en dat de resultaten in het veld nog 
 uitgekristalliseerd moeten worden. 

Oncologie

Naast de inkoop van oncologische Goede 
Zorg-speerpunten, richten we ons in 2016 
 eveneens op: 
• oncologische netwerkvorming;
• dure oncolytica; 
• protonentherapie;
• colonscreening;
• oncologische revalidatie;
• gebruik genexpressieprofielen. 

Oncologische netwerkvorming
De Stichting Oncologische Samenwerking (SON-
COS) heeft (volume)normen opgesteld voor 
oncologische behandelingen. Wij volgen SON-
COS bij onze inkoop voor 2016. Ziekenhuizen die 
oncologische zorg willen blijven verlenen, kun-
nen dat straks alleen doen als zij willen investe-
ren in sterke netwerken: (supra-)regionale com-
prehensive cancer netwerken (CCN’s). Binnen 
deze netwerken worden behandelingen en 
afspraken nauwkeurig op elkaar afgestemd en 
vindt er coördinatie plaats. Dit is alleen mogelijk 

als zorgaanbieders onderling goed samenwer-
ken, zowel in de eerste-, tweede- als derdelijn. 
Door zorg in netwerken te organiseren ontstaat 
er voor de patiënt een vloeiende lijn van diag-
nostiek, behandeling en begeleiding. Daarbij 
staan de wensen en belangen van de patiënt en 
zijn omgeving centraal. De patiënt voert zo veel 
mogelijk zelf de regie. Effectieve ketensamen-
werking leidt tot efficiënte inzet van resources 
en hoogwaardige kankerzorg. Om dit te kunnen 
organiseren is er intensieve samenwerking nodig 
tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en andere 
ketenpartners. Wij willen samen met ziekenhui-
zen werken aan de implementatie van transmu-
rale zorgpaden, waarbij ook aandacht uitgaat 
naar informeren van en samenwerken met de 
eerstelijn. Casemanagers spelen een centrale rol 
bij deze transmurale samenwerking. Wij letten 
bij onze normstelling op uw bijdrage aan de 
oncologische netwerkvorming. We zouden per 
indicatiegebied graag zicht krijgen op volledige 
zorgpaden.

Dure oncolytica
VGZ let bij de inkoop voor 2016 in het bijzonder 
op de volgende medicijnen: oncolytica die via 
een add-on zijn gefinancierd en oncolytica die 
onderdeel zijn van een DBC-zorgproduct. De 
patenten van een aantal grote oncolytica zijn 
inmiddels geëxpireerd. Wij maken graag con-
crete afspraken met u als er iets nieuws op de 

markt komt. Verder bewaken we de indicaties  
op basis waarvan oncolytica worden voor-
geschreven. Zo willen we samen met u het 
volume van deze geneesmiddelen beheersen. 

Protonentherapie
Protonentherapie is een nieuwe manier om 
 kanker te behandelen, waarbij de tumor niet met 
röntgenstralen maar met minuscule geladen 
deeltjes (protonen) bestraald wordt. Een proto-
nenfaciliteit is een stuk ingewikkelder en duurder 
dan faciliteiten die gebruikmaken van röntgen-
straling. Momenteel is er wereldwijd een veertig-
tal protonencentra operationeel. Gezien de 
beperkte patiëntenaantallen per jaar in Neder-
land, de complexe technologie die met deze 
behandeling samenhangt en de ontwikkeling 
van nieuwe behandelmethoden, beraden wij ons 
momenteel op het inkopen van deze zorg. Wij 
garanderen dat verzekerden die in aanmerking 
komen voor protonentherapie, toegang  krijgen 
tot deze behandeling. Wij zullen daartoe verze-
kerden verwijzen naar een geschikt protonen-
centrum in het buitenland en daarbij de reis-  
en verblijfkosten voor patiënt en begeleider 
 vergoeden.

Colonscreening (bevolkingsonderzoek 
 darmkanker)
In januari 2014 is het bevolkingsonderzoek 
darmkanker gestart. De doelgroep bestaat uit 
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mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. 
Zij ontvangen elke twee jaar thuis een ontlas-
tingstest (iFOBT) die in een laboratorium onder-
zocht 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 2016 komen er 
naar verwachting 13.500 VGZ-verzekerden in 
aanmerking voor een coloscopie. Ons doel is dat 
zij kunnen deelnemen aan het bevolkingsonder-
zoek tegen aanvaardbare kosten. Wij streven 
naar een goede regionale spreiding van aanbod, 
maar sluiten niet per definitie met alle zorgaan-
bieders een overeenkomst voor de screening-
coloscopie. We maken, net als vorig jaar, afspra-
ken met de gecontracteerde aanbieders over:

• de aanwezigheid van het betreffende 
RIVM-certificaat; 

• de minimale capaciteit;
• de tijdige uitvoering van de 

 screeningcoloscopie;
• de informatie naar verzekerden over de  

keuze voor een polis;
• de prijs van de screeningscoloscopie;
• eventuele audits gericht op de kwaliteit  

van de uitvoering en de serviceverlening; 
• impact op de wachttijden van de  

normale coloscopie.

Oncologische revalidatie
Ten behoeve van oncologische nazorg, wil VGZ 
afspraken maken met ziekenhuizen over de 
implementatie van de richtlijn ‘oncologische 
revalidatie’ en de richtlijn ‘detecteren behoefte 
psychosociale zorg’ in de oncologische zorg-
paden. Oncologische revalidatie wordt gedefi-
nieerd als zorg die gericht is op de functionele, 
fysieke, psychische en sociale problemen ver-
bonden met kanker, inclusief nazorg en revalida-
tie. Het gaat daarbij om advies en waar nodig 
begeleiding bij het omgaan met de ziekte 
(coping), herstel, het in stand houden en ver-
beteren van de conditie. In 2011 is de multidisci-
plinaire richtlijn ‘oncologische revalidatie’ door 
de relevante beroepsgroepen vastgesteld. Door 
implementatie van deze richtlijn binnen de zie-
kenhuizen wordt oncologische revalidatie toe-
gankelijk voor alle patiënten die hier baat bij 
hebben en kan ze, net als bij de hartrevalidatie, 
onderdeel uitmaken van de reguliere zorg. In de 
praktijk wordt de richtlijn nog te weinig en 
vooral ook te laat gebruikt, waardoor goede 
oncologische revalidatie en re-integratie te 
 weinig van de grond komen. 

Gebruik genexpressieprofielen
Patiënten met een hormoongevoelig invasief 
ductaal carcinoom die verzekerd zijn bij VGZ  
en gebruik maken van gevalideerde genexpres-

sieprofielen om de indicatie voor adjuvante 
 chemotherapie te bepalen, krijgen deze  
zorg vergoed, ongeacht fabrikant.

Farmacie

Er komen steeds meer nieuwe therapieën en 
behandelmethodes. Dit stelt VGZ en de zieken-
huizen voor een gezamenlijke uitdaging: het 
beheersbaar houden van de farmaceutische 
 kosten. De kunst is om een balans te vinden tus-
sen kostenbeheersing en de toegang tot deze 
nieuwe medicatie. Om dit te realiseren, willen 
wij samen met u betere afspraken maken over:
•  dure specialistische geneesmiddelen;
• doelmatig voorschrijven van specialistische 

geneesmiddelen;
• doelmatig inkopen van specialistische 

geneesmiddelen. 

Dure specialistische geneesmiddelen
VGZ wil de kwaliteit van behandelingen met 
dure specialistische geneesmiddelen verbete-
ren. Dat doen we door de verantwoordelijkheid 
voor de begeleiding bij gebruik en toediening 
van de medicatie in handen van het ziekenhuis 
te leggen. De kosten van deze middelen blijven 
evenwel onderdeel uitmaken van het budget 
voor extramurale farmaceutische zorg.
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Doelmatig voorschrijven van specialistische 
geneesmiddelen
Wij maken afspraken met medisch specialisten en 
huisartsen over het voorschrijven op stofnaam 
van geneesmiddelen die als merkloos genees-
middel beschikbaar zijn. Hierdoor kunnen apo-
thekers een goedkoper beschikbaar middel afle-
veren. Daarnaast voorziet VGZ voorschrijvers van 
spiegelinformatie, die eenvoudig weergeeft op 
welk(e) punt(en) zij hun voorschrijfgedrag kunnen 
verbeteren. De spiegelinformatie betreft zowel de 
generieke als therapeutische substitutie. Spiegel-
informatie laat bijvoorbeeld zien dat er tussen 
ziekenhuizen grote verschillen zijn in volume per 
patiënt met betrekking tot TNF-alfaremmers. Dit 
kan een aanwijzing zijn dat het mogelijk is om 
specialistische geneesmiddelen doelmatiger voor 
te schrijven. Wij willen de dialoog aangaan met 
ziekenhuizen die gemiddeld meer volume per 
patiënt voorschrijven. Deze gesprekken leiden 
tot concrete doelstellingen rondom het voor-
schrijven van specialistische geneesmiddelen.

Doelmatig inkopen van specialistische 
 geneesmiddelen
Van een aantal specialistische geneesmiddelen, 
zoals infliximab, is het patent geëxpireerd. Wij 
zien goede mogelijkheden om op deze genees-
middelen te besparen door hoge inkoopkortingen 
te bedingen. VGZ zal een inkoopmodel in de 
markt zetten waarbij, door bijvoorbeeld het 

 toepassen van een inschrijvingsprocedure, de 
inkoopprijs van geneesmiddelen wordt verlaagd. 
We willen dit samen met u oppakken; we kunnen 
daadkrachtig samen optrekken als partners.  
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de 
 toegang tot nieuwe medicatie geborgd is.  
Naast specifieke afspraken over specialistische 
geneesmiddelen wil VGZ inhoudelijke afspraken 
maken over optimaal gebruik. 

Diagnostiek

Diagnostiek bestaat uit eerstelijnsdiagnostiek  
en tweedelijnsdiagnostiek, waarbij de aanvrager 
en niet de aanbieder het onderscheid vormt. 
Eerstelijnsdiagnostiek wordt aangevraagd door 
de huisarts en uitgevoerd door onder andere 
eerstelijns diagnostische centra (EDC’s) en door 
ziekenhuizen. Tweedelijnsdiagnostiek wordt per 
definitie aangevraagd door medisch specialisten 
en wordt uitgevoerd door of in opdracht van zie-
kenhuizen. Diagnostiek bestaat uit laboratorium-
diagnostiek, beeldvorming en functieonderzoek. 
Trombose is een vierde, aparte categorie. De 
kosten van tweedelijnsdiagnostiek zijn versleu-
teld in de DBC-zorgproducten, eerstelijnsdiag-
nostiek wordt apart in rekening gebracht. 
 Ziekenhuizen declareren deze als overig 
 zorgproduct (OZP). Onze speerpunten bij de 
 zorginkoop van diagnostiek voor 2016 zijn:

• Goede Zorg-laboratoriumdiagnostiek; 
• meer regie bij de patiënt bij trombosezorg.

Deze speerpunten kunnen direct van invloed zijn 
op uw bedrijfsvoering. Meer informatie vindt u in 
het document over de inkoop van diagnostiek 
op onze website voor zorgaanbieders. Wij kopen 
diagnostiek bij alle aanbieders via dezelfde 
methodiek in; we gebruiken bij iedere partij 
dezelfde uitgangspunten.

Goede Zorg-laboratoriumdiagnostiek 
Sinds 2015 maken we onderscheid tussen labo-
ratoria. We beoordelen in hoeverre ze kwalitatief 
goede diagnostiek aanbieden tegen een concur-
rerende prijs. Via huisartsenbekostiging stimule-
ren wij huisartsen om diagnostiek aan te vragen 
bij laboratoria die een goede mix bieden van 
kwaliteit en kosten. Dit heeft geleid tot een signi-
ficante prijsverlaging in laboratoriumdiagnos-
tiek. We willen de kwaliteit bij de inkoop van 
laboratoriumdiagnostiek een meer prominenter 
criterium laten zijn. Daarom werken we ook voor 
de inkoop van 2016 met minimumnormen. VGZ 
zal huisartsen blijven stimuleren om de diagnos-
tiek te laten uitvoeren door laboratoria die op 
alle drie de Goede Zorg-pijlers het beste scoren. 
Daarnaast maken we online via Vergelijk en Kies 
inzichtelijk hoe laboratoria op de pijlers scoren. 
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Meer regie bij de patiënt bij trombosezorg
Elk jaar stijgt de vraag naar trombosezorg. Dit 
stelt ons voor de uitdaging trombosezorg te blij-
ven faciliteren die voldoet aan de behoefte van 
onze verzekerden én betaalbaar is. Wij kunnen 
de volumetoename vanuit eigenlijke vraag niet 
beïnvloeden; onnodig gebruik en onnodig hoge 
prijzen wél. VGZ streeft daarbij ten eerste naar 
doelmatige trombosezorg. Wij sturen zo veel 
mogelijk volume naar onze voorkeursaanbieders. 
Dit zijn de trombosediensten met een goede mix 
van kwaliteit en kosten. Deze trombosediensten 
worden hierdoor beloond. Om doelmatigheid te 
bevorderen, stimuleren we ook het gebruik van 
zelfmeters. Ten tweede willen we de regie dich-
ter bij de klant leggen (bij hemzelf en/of de 
 huisarts). Daarom vergroten we in 2016 de ken-
nis bij patiënten en huisartsen en stimuleren we 
reguliere controle of zelfmeten (ten koste van 
thuisprikken). Door te sturen op een doelmatige 
inzet van trombosezorg en meer regie bij de 
patiënt te leggen, ontstaat kostenbeheersing en 
een positieve klantbeleving. Bovendien blijft de 
kwaliteit van zorg minimaal gelijk. 

Acute zorg

Wij beseffen dat de huidige dialoog over de 
NZa-richtlijnen wederzijds leidt tot een aantal 
onzekerheden over de juiste financieringswijze 

van de Intensive Care (IC). Voor de inkoop van 
2015 hebben we een eerste stap gezet om deze 
functie op een meer transparante wijze te gaan 
financieren. Ook voor 2016 vragen we u in de 
offerte een reëel voorstel te doen van de aan-
tallen IC-producten en de bijbehorende zorg-
zwaarte. Graag zien we dit onderbouwd met 
gegevens vanuit de Nationale Intensive Care 
(NICE)-registratie. We maken, net als vorig jaar, 
afspraken per aanbieder over de tariefstelling. 
Voor de IC geldt een doorleverplicht bij over-
schrijding van de afspraken. Ten aanzien van het 
verder terugdringen van de ondoelmatige 
spoedzorg op de SEH (zelfverwijzers) zullen wij 
ons beleid verder intensiveren en actief het 
overleg starten over de samenwerking met huis-
artsenposten. 

Geboortezorg 

Geboortezorg thuis en in het ziekenhuis moet 
voldoen aan Goede Zorg. VGZ wil zich binnen 
geboortezorg profileren als een innovatieve ver-
zekeraar die haar rol als zorgorganisator daad-
krachtig en herkenbaar in de markt zet. De klas-
sieke zorg voor moeder en kind is georganiseerd 
in een sterk gescheiden eerste en tweede lijn. 
Tegenwoordig wordt geboortezorg in toene-
mende mate integraal door de zorgprofessionals 
aangeboden en rond de klant georganiseerd. 

Daarbij moeten beschikbare competenties effec-
tief en complementair worden ingezet. Om deze 
visie te realiseren, is het noodzakelijk dat eerste- 
en tweedelijnszorg naadloos op elkaar aanslui-
ten met als uitgangspunt continuïteit van zorg, 
waar deze ook verleend wordt. 
Zoals in de paragraaf ‘Goede Zorg-speerpunten’ 
beschreven, kopen we in 2016 bevallingen in het 
ziekenhuizen na 32 weken als Goede Zorg-speer-
punt in. Uitgangpunt is dat het zorgaanbod in de 
eerstelijn en in het ziekenhuis wordt aangebo-
den conform de 24/7 bereikbaarheidsnormen. 
Alle betrokkenen in de keten Geboortezorg heb-
ben hun visie gegeven in de stuurgroep ‘Zwan-
gerschap en Geboorte’. De aanbevelingen van 
de stuurgroep zijn leidend voor de inkoop van 
geboortezorg.
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Aanbevelingen stuurgroep ‘Zwangerschap  
en Geboorte’
1 Moeder en kind in de hoofdrol.
2  Gezond oud worden begint in de 

 baarmoeder.
3 Goed geïnformeerde zwangere.
4 Samen verantwoordelijk.
5  Aandacht voor vrouwen in 

 achterstandsituaties.
6 Bevallende vrouw niet alleen.
7 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid.

VGZ richt zich de komende jaren op de integrale 
organisatie van Geboortezorg. VGZ ondersteunt 
sinds 2015 daarom maximaal vijf pilots in prefe-
rente werkgebieden van VGZ met goed functio-
nerende Verloskundige Samenwerkingsverban-
den (VSV), waar gestreefd wordt naar integrale 
inkoop van Geboortezorg. Binnen deze pilots 
worden zorgpaden ontwikkeld voor de precon-
ceptiefase, zwangerschap, bevalling en kraam-
bed, waarbij voor alle zwangeren, met of zonder 
complicaties, voor elk moment in de zorg, 
goede zorg wordt geselecteerd.

Innovaties en best practices

De kwaliteit van zorg in Nederland is goed, maar 
op veel punten kan deze 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 blij-
ven 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 – lei-
dend tot meer doelmatigheid – nog veel verbe-
terpotentieel onbenut blijft. Wij nodigen u 
daarom uit tijdens de komende maanden in het 
onderhandelingsproces uw best practices op 
het vlak van kwaliteit en doelmatigheid met ons 
te bespreken. VGZ focust op initiatieven die te 
maken hebben met:
• ouderenzorg;
• zorg voor mensen met chronische 

 aandoeningen;
• substitutie van tweede- naar eerstelijn en 

van tweede- en eerste- naar nuldelijn. 
Graag ontvangen wij uw voorstellen op dit vlak 
via de verantwoordelijke zorginkoper. De con-
tactgegevens vindt u op onze website voor zorg-
aanbieders.

Universitair Medische Centra 
(UMC’s)

De academische ziekenhuizen (UMC’s) hebben 
een belangrijke plaats in het Nederlandse 

zorglandschap. De focus van VGZ ligt de 
komende jaren op het aanscherpen van het aca-
demisch profiel met daarbij verplaatsing van 
basiszorg naar de omliggende ziekenhuizen.

Zelfstandige behandelcentra 
 (ZBC’s)

Sinds 2015 nemen we de ZBC’s op in ons inte-
grale beleid medisch specialistische zorg. VGZ 
vindt dat ZBC’s een volwaardige positie in het 
zorglandschap kunnen innemen. Dit onderschrij-
ven we door te acteren vanuit één inkoopbeleid 
voor medisch specialistische zorg waar op het 
inhoudelijke vlak geen onderscheid meer geldt 
tussen ziekenhuizen en ZBC’s. Nog meer dan in 
2015 zal VGZ in 2016 met behulp van de drie pij-
lers van Goede Zorg inzetten op een herindeling 
van het zorglandschap. Door te sturen op kwali-
teit, zorgkosten en klantbeleving positioneren 
we de zorg op de juiste wijze bij ZBC’s en zieken-
huizen.

In het volgende hoofdstuk leest u hoe we de 
Goede Zorg-speerpunten inkopen. Ook staat 
er hoe we afspraken maken over kwaliteit, 
prijs en volume en hoe we omgaan met  
(wettelijke) selectieve inkoop.
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 Blijven streven  
naar gepaste zorg

4 Inkoop 2016: 
methodiek
In 2015 hebben we samen met u een 
belangrijke stap gezet om de zorg in 
Nederland betaalbaar te houden en 
te verbeteren. Toen hebben we na-
melijk afspraken gemaakt over een 
vijftiental Goede Zorg-speerpunten. 
Daarnaast zijn we samen opgetrok-
ken om aan de hand van de kavel-
systematiek overeenstemming te 
 bereiken over kwaliteit, prijs en volu-
me. In 2016 blijven we gezamenlijk 
dezelfde route volgen, waarbij we 
blijven streven naar gepaste zorg. 
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Inkopen van Goede Zorg

Samen met u streven we naar de beste ver-
houding tussen medisch inhoudelijke kwaliteit, 
klantbeleving en zorgkosten. Wij noemen dat de 
drie pijlers van Goede Zorg. In het vorige hoofd-
stuk heeft u kunnen lezen dat we in 2015 zijn 
gestart met de inkoop op basis van deze pijlers 
én dat we daar in 2016 nog een aantal behande-
lingen (Goede Zorg-speerpunten) aan toevoe-
gen. Net als vorig jaar werken we met zowel 
minimum- als optimumnormen voor de Goede 
Zorg-speerpunten. Minimumnormen zijn normen 
waaraan de geleverde zorg minimaal moet vol-
doen. Optimumnormen maken voor u en ons 
inzichtelijk welke resultaten mogelijk zijn; zij 
geven de richting voor de toekomst aan. 

Minimumnormen 
Tijdens onze gesprekken bespreken we met  
u de minimumnormen. Voor 2016 maken we 
wederom onderscheid in harde en zachte 
 normen. Hierbij hanteren we dezelfde uitgangs-
punten als in 2015. Voor de Goede Zorg-speer-
punten die in 2016 zijn toegevoegd, kopen we 
in conform de normen van de beroepsgroep.  
De zachte normen gebruiken we net als vorig 
jaar om samen met u kwaliteitsverbeteringen  
te realiseren. In een separaat document leest  
u per behandeling welke minimum, harde en 
zachte normen we hanteren voor de inkoop  

van Goede Zorg-speerpunten. U vindt dit docu-
ment op onze website voor zorgaanbieders.

Onderbouwing harde en zachte 
 minimumnormen
Bij het vaststellen van verschillende minimum-
normen gebruiken we de indicatoren en normen 
van de beroepsverenigingen. Omdat er soms 
informatie vanuit nationale beroepsverenigingen 
ontbreekt, hebben we een enkele keer zelf uit-
gangspunten geformuleerd op basis van interna-
tionale literatuur en best practices. Soms hebben 
we ervoor gekozen om de normen beter aan  
te laten sluiten bij de gewenste kwaliteit. We 
maken graag inzichtelijk waar we onze normen 

op hebben gebaseerd. U vindt onze toelichting 
in een apart te downloaden document op onze 
website voor zorgaanbieders. 

Vertaling Goede Zorg in inkoopafspraken 
2016
Net als vorig jaar gaan we samen in gesprek aan 
de hand van de matrix (figuur 5). Op basis van 
de score op de harde en zachte normen wordt 
per Goede Zorg-speerpunt de positie op de 
matrix inzichtelijk. Als blijkt dat u één of meer 
harde minimumnormen ten aanzien van kwaliteit 
niet haalt, bevindt u zich voor dit Goede 
Zorg-speerpunt in de rode balk uiterst links in de 
matrix. Als blijkt dat u één of meer harde mini-
mumnormen ten aanzien van zorgkosten niet 
haalt, komt u voor dit Goede Zorg-speerpunt 
terecht in de rode horizontale balk bovenin de 
figuur. Als u wél voldoet aan de harde normen, 
bevindt u zich voor dit Goede Zorg-speerpunt in 
het gele of groene gedeelte. Tijdens de kwali-
teitsgesprekken bespreken we samen met u de 
verschillende mogelijkheden voor de zorginkoop 
2016. In bijlage 1 staan de zorgproducten op -
genomen per Goede Zorg-speerpunt waar we 
voorwaarden aan verbinden bij de contractering 
van 2016. 
Mogelijk blijkt tijdens onze gesprekken dat uw 
organisatie niet op alle vlakken de minimum-
normen kan inwilligen. Als dat zo is, kan dat 
betekenen dat wij geen contract tekenen voor 
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Kwaliteit & klantbeleving

≥ harde kwaliteit en/of klant-
beleving norm niet behaald

≥ harde 
zorgkosten 
norm niet 
behaald

Figuur 5  Matrix Goede Zorg-speerpunten
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bepaalde DOT-zorgproducten, dat we hieraan 
een maximumvolume verbinden of dat we 
samen met u onderzoeken hoe we kwaliteitsver-
beteringen kunnen realiseren. We bespreken dit 
samen met u tijdens de kwaliteitsgesprekken.

Selectieve inkoop op advies  
van ZN

Naast de inkoop van Goede Zorg-speerpunten 
volgens onze eigen aanpak, nemen wij ook het 
advies van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) te 
harte. We kopen daarom specifieke zorg in bij 
een aantal geselecteerde instellingen voor 
medisch specialistische zorg. Het gaat om de 
volgende behandelingen/aandoeningen:

• kinderoncologie;
• cystic fibrosis;
• HIPEC stollingsstoornissen;
• scoliose;
• groeihormoon;
• dialyse (alleen in gecertificeerde centra);
• coloscopie in het kader van het bevol-

kingsonderzoek darmkanker (alleen in 
 gecertificeerde centra).

Wettelijke selectieve inkoop 

Verder houden wij ons aan de voorwaarden 
(voorwaardelijke toelating) die Zorginstituut 
Nederland (ZiN) stelt bij de behandeling van een 
aantal aandoeningen. Het gaat om de volgende 
behandelingen/aandoeningen:

• hypertherme intra peritoneale 
 chemotherapie (OVHIPEC);

• ovariumcarcinoom in combinatie met 
 debulking;

• minimale interventionele therapie voor  
lage rugpijn; 

• percutane renale denervatie bij therapie-
resistente hypertensie (bij deelname aan 
SYMPTY studie);

• intra-arteriële trombolyse (IAT) bij een acuut 
herseninfarct (onderzoeken MR CLEAN en 
BASICS).

We verwachten dat het ministerie van VWS in de 
loop van 2015 nog een aantal behandelingen 
voorwaardelijk zal toestaan. Deze voegen we 
later toe.
Daarnaast kopen we vergunningplichtige behan-
delingen alleen maar in bij zorgaanbieders die in 
het bezit van de vereiste vergunning, conform 
de Wet bijzondere medische verrichtingen.

Gepaste zorg

VGZ wil bij de zorgcontractering een speerpunt 
maken van gepaste zorg, onder andere via 
patiënten participatie en zorg dichtbij (bijvoor-
beeld door substitutie van zorg naar de eerste-
lijn). 

Thema’s daarbij zijn: 
• Gezamenlijke besluitvorming, bijvoorbeeld 

door te werken met keuzehulpen, intensief 
delen van informatie over voor- en nadelen 
van interventies en nauwe samenwerking 
met de huisarts.

• Persoonsgerichte en samenhangende zorg 
voor ouderen en chronisch zieken, bijvoor-
beeld met aparte zorgprocessen op de 
spoedeisende hulp voor kwetsbare ouderen 
of door een spilrol te geven aan de geriater 
bij ouderen in het ziekenhuis. 

• Intensiveren van de samenwerking tussen de 
eerste- en tweedelijn, bijvoorbeeld door 
actief terug te verwijzen naar de huisarts, 
gezamenlijke consult van specialist en huis-
arts, ketenzorg voor chronisch zieken over 
de eerste- en tweedelijn heen.

• Zorg terugbrengen door praktijkvariatie met 
oog op gepaste en zinnige zorg. 
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• Diagnose en behandeling direct op het juiste 
niveau realiseren bijvoorbeeld door minder 
onnodige stappen in het zorgproces, door 
de aanwezigheid van de specialist op de 
spoedeisende hulp of directe contacten 
 tussen huisarts en radiologie.

Bij deze vorm van zorgcontractering laat VGZ 
zich graag leiden door praktijken die artsen en 
ziekenhuizen zelf hebben ontwikkeld of ontwik-
kelen. In de inkoopgesprekken komen we daar 
uitdrukkelijk op terug.
Door selectief te contracteren onder andere op 
basis van de Goede Keuzepolis krijgen innove-
rende ziekenhuizen juist een voorsprong. Dit 
betekent wel dat contracten tijdig afgerond 
moeten zijn, zodat het zorgaanbod een plek 
krijgt in zowel de naturapolis als de Goede  
Keuzepolis. 

Kavelsystematiek 

We maken ook afspraken over kwaliteit, prijs en 
volume. Tot vorig jaar was dat maar beperkt 
mogelijk. De bekostiging van medisch specialis-
tische zorg is de afgelopen jaren ingrijpend 
gewijzigd met de transitie van budgetbekosti-
ging naar prestatiebekostiging. Bij gebrek aan 
historisch vergelijkingsmateriaal en voorspel-
lende modellen was het lange tijd beperkt 
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 plafond-
afspraken te maken met zorgaanbieders.

Inzicht in kwaliteit
Sindsdien hebben we geïnvesteerd in het 
 verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van zorg-
prestaties, de te verwachte volumes en een 
 realistische tariefstelling. Voorspelling op 
 zorgproductniveau blijft moeilijk, maar op 
 productgroepniveau is dit al goed mogelijk. 
Vandaar dat VGZ in 2015 al is gestart met de 
zogenaamde kavelsystematiek en afscheid  
heeft genomen van de afspraken over omzet en 
zogenaamde rondrekentarieven. Voorbeelden 
van kavels zijn het kavel ‘Bot/spierstelstel’ en  
het kavel ‘Nieuwvormingen’. Daarnaast zijn er 
separate onderdelen benoemd, zoals add-on’s 

en overige zorgproducten (OZP). Ook worden 
specifieke afspraken gemaakt over een aantal 
behandelingen, bijvoorbeeld knie- en heup-
vervangingen bij artrose. Door het hanteren  
van de kavelsystematiek ontstaat de totaal-
afspraak na optelling van afspraken op kavel-
niveau. In 2016 continueren we deze syste-
matiek. In figuur 6 worden de verschillende 
kavels weergeven. In bijlage 2 vindt u welke 
zorgproducten en zorgproductcodes onder  
deze kavels vallen. 

Volume en tarief
Wij gebruiken kavels op volumeontwikkeling, 
tariefstelling en tariefontwikkeling per type zorg-
product. Sommige kavels relateren we aan de 
specifieke VGZ-speerpunten. Andere zijn meer 
algemeen en betreffen bijvoorbeeld de maxi-
maal toegestane afwijking ten opzichte van het 
VGZ-kadertarief. In 2016 focussen we specifiek 
op zorgproducten die relatief veel geconsu-
meerd worden, qua profiel nauwelijks variëren 
tussen aanbieders, maar desondanks een relatief 
grote prijsvariatie kennen. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan veelvoorkomende behandelingen en 
poliklinische consulten. Wij komen in overleg 
met u graag tot een realistische tariefstelling, 
die bovendien kan worden uitgelegd aan onze 
klant. Juist bij dit type producten.
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Toelichting

Nieuwe kavels in 2016
• Cardiologie
• Lage rug hernia
• Laboratorium

Kavel cardiologie bevat
zorgproducten uit het vrije 
en gereguleerde segment 
in de afspraak wordt hier-
voor één productieruimte 
opgenomen.

Vrij segment Gereguleerd segment OZP’s add-ons etc.

Nieuwvormingen Botspierstelsel
Hernia
Heup
Knie

Oog en adnexen
Cataract

Endocrien/ 
 stofwisseling
Bariatrie

Cardiologie OZP’s Diagnostiek
Laboratorium

Totaalafspraak

Revalidatie geneeskunde Add-ons IC

Klinische genetica Add-ons DWGM

Totaalafspraak

Kaakchirurgie

Totaalafspraak

Bij offertebeoordeling en in onderhandeling
We gebruiken de kavelmethodiek bij onze 
 offertebeoordeling en in onze onderhande-
lingen. We analyseren tarieven en volumes  
niet alleen op productniveau, maar ook in de  
mix binnen een kavel. We voeren verschillende 
analyses uit en vergelijken uw offerte met oude 
offertes, realisatiecijfers en andere aanbieders. 
De kavelmethodiek speelt daarnaast een rol  

in de afrekening. Als de offerte akkoord is bevon-
den, vertalen we samen met u de afspraken over 
de tarieven en de verwachte volumes naar pro-
ductieruimtes per kavel. Deze productieruimtes 
nemen we op in de overeenkomst. 

In het volgende hoofdstuk leest u hoe wij 
samen met u het proces en de planning van 
het inkoopseizoen 2016 willen vormgeven.

Figuur 6  Overzicht kavels
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 Samen optrekken  
voor het beste 
 resultaat

5 Proces en 
 planning
In het inkoopproces trekken we  
samen op om het beste resultaat 
te halen. In dit hoofdstuk vindt u  
het proces en de planning van het 
inkoopseizoen 2016. 
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Fasering en tijdlijnen

Op 1 november 2015 sluiten we samen het 
inkoopseizoen af. Dan hebben we overeen-
stemming bereikt over:
• het zorgpakket dat u in 2016 aan onze 

 verzekerden biedt;
• de bijbehorende financiële afspraak;
• de prijs en de volumeofferte voor  

DBC- zorgproducten in het sjabloon 2016. 

Voor de inkoop 2016 volgen wij samen  
met u de gebruikelijke fasering:

Voorbereiden
Het inkoopproces start in april 2015 met de 
bekendmaking van de inkoopspecificaties.  
Het VGZ-inkoopteam licht deze specificaties  
in april aan u toe in een persoonlijk gesprek. 
Tegelijkertijd maakt het team graag proces-
afspraken met u over de tijdige contractering 
voor 2016.

Selecteren aanbod
VGZ koopt in op basis van Goede Zorg en best 
practices. Net als vorig jaar worden in mei uw 
scores rondom een groot aantal behandelingen 
bekend. Wij zijn benieuwd naar de achtergron-
den van deze scores. Daarom willen wij in mei 
en juni graag met de medisch specialisten in 
gesprek over de juiste interpretatie ervan. Tege-
lijkertijd bespreken we graag samen waar kwali-
teitsverbetering mogelijk is en welke stappen 
daarin reeds tot succes hebben geleid. Ook zul-
len we met u in gesprek gaan over eventuele 
best practices. Wij vinden het belangrijk om de 
gesprekken tijdig en met de juiste personen te 
voeren, omdat wij onze inkoopbeslissing base-
ren op de uitkomst van die gesprekken.

Onderhandelen
VGZ ontvangt graag een offerte met volumes en 
tarieven. Vanaf 1 juni 2015 kunnen wij de offertes 
in behandeling nemen. We beoordelen de offer-
tes op product- en kavelniveau ten opzichte van:
• onze eigen kaders; 
• de afspraken die wij afgelopen jaren hebben 

gemaakt;
• historische realisatiecijfers. 

Uiterlijk 1 oktober 2015 willen wij met u de finan-
ciële afspraken hebben gemaakt. Om snel tot 
goede afspraken te komen, is het van belang dat 
er inzicht bestaat in uw productieontwikkeling. 

Formeel maken van afspraken
De ervaring leert dat de formele afronding van 
de afspraken een behoorlijke inspanning vraagt 
en tijd kost; zowel voor u als voor ons. Om die 
reden stellen we voor om de selectiefase af te 
sluiten met een formeel akkoord. We zouden 
graag op 1 juli 2015 overeenstemming met u wil-
len bereiken over de behandelingen die we voor 
2016 wel en niet inkopen. Zoals hierboven ver-
meld maken we nadere procesafspraken. Parallel 
aan de fasering en hanteren we hierbij een aan-
tal mijlpalen (zie figuur 7).
Wij zetten ons in door afspraken met u te maken 
over hoe we bovenstaande mijlpalen kunnen 
behalen. Voor ons zijn dit uiterste data, we 
hopen in samenspraak met u de mijlpalen nog 
eerder te behalen. We rekenen hier op uw mede-
werking en stemmen graag uw en onze planning 
goed op elkaar af.

Voor-  
bereiden

Selecteren 
aanbod

Onder-
handelen

Formeel  
maken
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Conversie volumes en tarieven

Als gevolg van de verkorting van de sluitregels 
voor DOT-zorgproducten naar 120 dagen worden 
de volume- en tariefafspraken voor 2015 gecon-
verteerd. De koepels NVZ, NFU, ZN en het minis-
terie van VWS hebben in februari 2015 defini-
tieve afspraken gemaakt om deze conversie 
neutraal en ziekenhuisspecifiek door te voeren. 
Op het moment van verschijnen van dit docu-
ment vindt deze omzetting plaats.

Offertebeoordeling

De offerte 2016 ontvangen wij vanzelfsprekend 
graag in het nieuwe, geconverteerde sjabloon, 
met waarden die passen bij de nieuwe sluitre-
gels. Het effect van de omzetting is dat de 
afspraken, de omzet per kavel en de totale 
omzet in 2015 een eenmalige, zogenaamde dip 
laten zien. Wij houden hiermee rekening bij de 
beoordeling van de offerte. 

Beoordelingscriteria
Bij de beoordeling van offertes zoomt VGZ in op 
kavel- en productniveau. We hanteren daarbij 
kaders en referentiegegevens waaronder:

• onze kadertarieven en onze  gedifferen tieerde 
bandbreedtes;

• ambities op gebied van volumebeheersing; 
• volume- en tariefafspraken die wij de 

 afgelopen jaren hebben gemaakt; 
• historische realisatiecijfers; 
• offertes van andere aanbieders, ook die  

van de niet-ziekenhuizen. 

Overige informatie voor 
 zorgaanbieders 

In een separaat document geven wij aan waar u 
terecht kunt voor vragen tijdens de contracteer-
periode. In dit document wordt ook aanvullende 
informatie verstrekt over:
• omgang met godsdienst, gezindheid en 

levensovertuiging;
• omgang met nieuwe en innovatieve 

 toetreders;
• voorbehoud voor wet- en beleidswijzigingen 

na 1 april;
• communicatie over nieuw of gewijzigd 

inkoopbeleid.

Dit document kunt u vinden op onze website 
voor zorgaanbieders.

Datum Mijlpaal

30 april Procesafspraken zijn gemaakt over het inkooptraject 2016

31 mei VGZ deelt kwaliteitsscores met aanbieders

1 juni Start beoordeling offertes door VGZ

1 juli Overeenstemming over het zorgpakket

1 oktober Overeenstemming over de financiële aspecten

1 november Afspraken voor 2016 zijn volledig rond en contractueel vastgelegd

medio november
VGZ publiceert (voor publicatiedatum) de gecontracteerde aanbieders  
voor onze verzekerden 

Figuur 7  Mijlpalenplanning
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6 Hoe vertalen 
we de inkoop 
van 2016 naar 
onze verzeker-
den? 
De zorg die we in 2016 inkopen, 
 kopen we in voor onze verschillende 
merken. Onze verzekerden en uw 
patiënten vinden in hun polisvoor-
waarden de weerslag van onze 
 afspraken terug. Elk merk heeft een 
eigen verzekeringenlijn. In deze lijn 
is een basisverzekering te vinden, 
een aanvullend verzekeringspakket 
en vaak een of meerdere tandarts-
verzekeringen. In bijna elke lijn 
 kunnen verzekerden kiezen tussen 
natura- en restitutiepolissen. 
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 Elk merk heeft  
een eigen 
 verzekeringslijn



Naturaverzekeringen
Bij een naturaverzekering heeft de verzekerde 
recht op de zorg die wij hebben gecontracteerd. 
U stuurt de rekening voor zijn of haar zorgkosten 
rechtstreeks naar ons. Wij vergoeden u deze 
zorg conform het overeengekomen tarief.
 Als u zorg verleent aan een verzekerde met een 
naturapolis zonder dat wij deze zorg bij u heb-
ben gecontracteerd, kan het zijn dat de ver-
zekerde een deel van de nota zelf moet betalen. 
De maximale vergoeding kan verschillen per ver-
zekering, merk en zorgsoort. Bij de vaststelling 
van de maximale vergoedingen is geen rekening 
gehouden met een eigen risico of een eigen  
bijdrage van de verzekerde. Deze bedragen  
worden nog in mindering gebracht op de 
 maximale vergoeding.
 Als u acute zorg verleent aan een verzekerde 
met een naturapolis zonder dat wij deze zorg bij 
u hebben gecontracteerd, heeft de verzekerde 
recht op een vergoeding. Deze vergoeding 
bedraagt maximaal de tarieven zoals vastgelegd 
in de Wet marktordening gezondheidszorg 
(Wmg). Als er geen Wmg-tarieven gelden,  

vergoeden wij de kosten tot maximaal de in 
Nederland geldende redelijke marktprijs.
 Bij sommige merken kunnen verzekerden  
kiezen uit meerdere natura basisverzekeringen. 
Wij differentiëren dan in het zorgaanbod en de 
mate van zorgsturing. U wordt later geïnfor-
meerd over de manier waarop wij differentiatie 
toepassen. 
 
Restitutieverzekeringen
Bij een restitutieverzekering heeft de verzekerde 
recht op vergoeding van de kosten van de ver-
zekerde zorg.
Als u zorg verleent aan een verzekerde met een 
restitutiepolis én als wij met u afspraken hebben 
gemaakt over deze zorg , dan ontvangt u recht-
streeks van ons een vergoeding. Wij vergoeden 
u deze zorg conform het overeengekomen tarief. 
Als u zorg verleent aan een verzekerde met een 
restitutiepolis zonder dat u met ons afspraken 
heeft gemaakt over deze zorg, heeft hij/zij recht 
op een vergoeding van de kosten tot maximaal 
de in Nederland geldende redelijke marktprijs 
(marktconforme vergoeding).
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7 Financieel 
 kader 
We zien het als onze verantwoorde-
lijkheid om de kosten van zorg te 
 beteugelen. Daarom leggen we in dit 
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.

 Kosten van   
zorg beteugelen
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Kostenbeheersing macrokader

Er is op landelijk niveau nog geen overeenstem-
ming bereikt over een gedifferentieerde korting. 
Dit betekent dat de overheid ziekenhuizen ook  
in 2016 kan korten voor een overschrijding van 
het macrokader medisch specialistische zorg.
Om macro-budgettaire overschrijding te 
 voor komen, is het van groot belang dat u de 
gerealiseerde productie en het onderhanden 
werk monitort. Dit komt ook ten goede aan de 
juiste werking van de prestatiebekostiging.  
Wij bespreken per kwartaal met u de productie 
en de onderhanden werk positie; u levert hiertoe 
de informatie aan conform de overeengekomen 
offerte. De Onderhandenwerk-grouper gebrui-
ken we als reguliere methode. 

Gemiddelde groei en daling

Wij houden in 2016, conform het bestuurlijk 
hoofdlijnen akkoord (HLA), op macroniveau 
 rekening met een gemiddelde groei van de 
 zorgvraag en een lichte krimp van de zieken-
huiszorg als totaal. Dit 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- of krimpverwachting.

Jaar van de transparantie

De minister van VWS heeft 2015 het jaar van de 
transparantie genoemd. Dat moet onder andere 
opleveren dat patiënten vooraf meer inzage 
 krijgen in de kosten van een behandeling.  
We besteden daar aandacht aan door prijs-
verschillen tussen zorgaanbieders in kaart te 
brengen en te analyseren voor bijvoorbeeld 
 consultproducten. Zo komen grote afwijkingen 
aan het licht. We maken deze resultaten open-
baar voor klanten en nemen ze bovendien  
mee in onze inkoopgesprekken van 2016.

Prijsvorming en volumes

Wij differentiëren ons prijsbeleid naar product, 
productgroep en totaalgroep zorgkosten. Bij de 
beoordeling van de prijzen hanteren we voor  
het gereguleerde segment de NZa-tarieven als 
maximum. Wij gebruiken deze maximumtarieven 
alleen bij zorgaanbieders met het zwaarste én 
het beste zorgaanbod. Dit geldt zowel voor de 

ziekenhuiszorg als voor overige zorgaanbieders 
met een NZa-tarifering. Voor het vrije segment 
hanteren we marktconforme kadertarieven. We 
dringen de variatie in prijzen per product verder 
terug, zodat er voor zorgaanbieders een gelijk 
speelveld kan ontstaan.
We schenken extra aandacht aan de realiteits-
waarde van de aangeboden volumes. In de 
 systematiek van het zorgkostenplafond had het 
resultaat 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 zorgkos-
tenplafond 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 con-
venant beheersmodel medisch specialisten 
voert het ministerie van VWS per 2015 integrale 
tarieven in voor DOT-producten. De nieuwe 
tarieven zijn conform de afspraken over 
 conversie meegenomen in de nieuwe 
 offertestructuur 2015 (RZ15B).
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Financiering onderhanden werk 
(FOHW) 

VGZ biedt in 2016 dezelfde faciliteiten voor de 
financiering van onderhanden werk, tegen 
dezelfde voorwaarden als in 2015. FOHW is 
mogelijk als:
• u een zorginkoopcontract heeft met VGZ; 
• er geen sprake is van openstaande terug-

betaling of overfinanciering aan VGZ; 
• uw financiële situatie naar ons oordeel 

 voldoende gezond is;
• u onderhanden werk aanbiedt aan de 

 Onderhandenwerk-grouper, zodat we de 
omvang kunnen bepalen.

We kunnen de FOHW per kwartaal aanpassen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze 
inkoper.
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8 Misbruik & 
Oneigenlijk 
 gebruik en 
 Gepast gebruik 
(MOG)

Regelmatig verschijnen in de media 
berichten over zorgfraude. VGZ 
heeft een belangrijke rol in de 
 toezicht op Misbruik & Oneigenlijk 
gebruik en Gepast gebruik (MOG). 
Wij willen dat onze verzekerden een 
juiste prijs betalen voor de genoten 
zorg. Daarom monitoren we de 
 komende jaren extra op rechtmatige 
declaraties en doelmatigheid van 
verleende zorg.

 Juiste prijs voor  
genoten zorg
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MOG volgens VGZ

Gepaste zorg
Onder gepaste zorg verstaat VGZ die zorg die 
voor de gebruiker, op het moment van gebruik, 
noodzakelijk, effectief en doelmatig is. We stu-
ren via zorginkoop vanuit doelmatigheidsoog-
punt op gepast gebruik.

Misbruik
Voor misbruik hanteren we volgende definitie: 
onrechtmatig handelen, dat ten laste komt van 
voor de zorg bestemde middelen. Er is sprake 
van misbruik als feiten of omstandigheden 
opzettelijk door de zorgaanbieder worden 
 verzwegen, opzettelijk een verkeerde of onvol-
ledige voorstelling van zaken gegeven wordt, 
valse opgave verstrekt wordt over de zorg of de 
in rekening te brengen tarieven, dan wel het op 
enigerlei wijze daaraan meewerken. 

Fraude
We spreken van fraude wanneer er sprake is van 
opzet, als de geleverde zorg niet aan de wette-
lijke kwaliteitseisen voldoet om een financieel 
voordeel te verkrijgen en als de zorgaanbieder 
misleidende informatie verstrekt.

Misleidende informatie
Onder misleidende informatie verstaan we: 
onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdige informatie 

die ertoe leidt dat een gemiddelde verzekerde 
een beslissing zou kunnen nemen die hij anders 
niet zou hebben genomen, betreffende de keuze 
van een zorgaanbieder of tijdens de behande-
ling. De verzekerde kan door dit besluit, finan-
cieel of anderszins, schade lijden.

Oneigenlijk gebruik
Van oneigenlijk gebruik is sprake als er geldende 
regels worden gevolgd maar het effect volgens 
VGZ ongewenst is. Als we oneigenlijk gebruik 
signaleren en we geen maatregelen kunnen 
nemen om het oneigenlijk gebruik tegen te 
gaan, melden we dit bij de NZa en/of het 
 ministerie van VWS.
 

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 zorg-
aanbieders te beïnvloeden in doelmatige 
zorgconsumptie;

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

VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het 
volgende principe: high trust, zero tolerence.  
Wij vertrouwen er in beginsel op dat uw organi-
satie 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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Bijlage 1: Overzicht zorgproducten  
Goede Zorg- speerpunten 

In de bijlage worden de Goede Zorg-speerpunten  
benoemd met de onderliggende zorgproducten 
 en zorgproductcodes waaraan wij voorwaarden  
stellen voor contractering 2016.

Hart- en vaatziekten

Behandeling ZP code Omschrijving

PCI 979001081 Percutane coronaire interventie klasse 5 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001082 Percutane coronaire interventie klasse 5 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001083 Percutane coronaire interventie klasse 4 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001084 Percutane coronaire interventie klasse 4 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001088 Percutane coronaire interventie klasse 3 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001089 Percutane coronaire interventie klasse 3 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001096 Percutane coronaire interventie klasse 2 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001097 Percutane coronaire interventie klasse 2 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001103 Percutane coronaire interventie klasse 1 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001104 Percutane coronaire interventie klasse 1 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001217 Percutane coronaire interventie klasse 5 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001218 Percutane coronaire interventie klasse 5 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001219 Percutane coronaire interventie klasse 4 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie
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Hart- en vaatziekten

Behandeling ZP code Omschrijving

PCI 979001220 Percutane coronaire interventie klasse 4 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001221 Percutane coronaire interventie klasse 3 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001222 Percutane coronaire interventie klasse 3 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001223 Percutane coronaire interventie klasse 2 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001224 Percutane coronaire interventie klasse 2 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001225 Percutane coronaire interventie klasse 1 | Met VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

979001226 Percutane coronaire interventie klasse 1 | Zonder VPLD | Hartoperatie/hart-/longtransplantatie

ICD 979001111 Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) bij/via een hartoperatie of hart-/longtransplantatie

979001112
Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer - met verpleegligdag(en)) bij/via een hartoperatie  
of hart-/longtransplantatie

979001113 Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor twee hartkamers) bij/via een hartoperatie of hart-/longtransplantatie

979001114
Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor twee hartkamers - met verpleegligdag(en)) bij/via een hartoperatie  
of hart-/longtransplantatie

979001242 Implanteren van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) (incl inbrengen elektroden) bij een aandoening van hart en/of long(vaten)

979001242 Inbrengen van een ICD (defibrillator voor 2 hartkamers), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening

979001243 Implanteren van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) (incl inbrengen elektroden) bij een aandoening van hart en/of long(vaten)

979001243 Inbrengen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende hart/long aandoening

979001244 Implanteren of vervangen van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)

979001244
Inbrengen of vervangen van een ICD (defibrillator voor 2 hartkamers), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende  
hart/long aandoening

979001245 Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) bij een aandoening van hart en/of long(vaten)

979001245
Inbrengen of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer), inclusief inbrengen van elektroden bij een levensbedreigende  
hart/long aandoening

979001246 Inbrengen van elektroden ten behoeve van een defibrillator bij een aandoening van hart en/of long(vaten)

979001246 Inbrengen van elektroden ten behoeve van een defibrillator bij een levensbedreigende hart/long aandoening
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Hart- en vaatziekten

Behandeling ZP code Omschrijving
Pacemaker 99899021 Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

99899022 Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (met verpleegligdagen) bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

99899029 Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

99899030 Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (met verpleegligdagen) bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

99899041 Operatief plaatsen van een pacemaker bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

99899042 Operatief plaatsen van een pacemaker tijdens een ziekenhuisopname, cardiopulmonaal chirurgie bij een ziekte van het hart

99899043 Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

99899044 Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker, tijdens een ziekenhuisopname, cardiopulmonaal chirurgie bij een ziekte van het hart

99899055 Operatief plaatsen van een pacemaker bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

99899056 Operatief plaatsen van een pacemaker (met verpleegligdagen) bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

99899057
Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (met verpleegligdagen) bij een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma

979001122 Implanteren van een pacemaker bij/via een hartoperatie of hart-/longtransplantatie

CVA 99999002 Dagbehandeling bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)

99999003 Maximaal 5 verpleegligdagen bij beroerte door subarachnoidale bloeding

99999004 Multidisciplinaire behandeling bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)

99999006 Dagbehandeling bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)

99999007 Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)

99999008 Maximaal 5 verpleegligdagen bij beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel

99999009 Meer dan 28 verpleegligdagen bij beroerte door subarachnoidale bloeding

99999010 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij beroerte door subarachnoidale bloeding

99999011 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)

99999012 Meer dan 28 verpleegligdagen bij beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel

99999013 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel

99999014 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (vervolg contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)
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Hart- en vaatziekten

Behandeling ZP code Omschrijving

CVA 99999015 Klinisch neurofysiologisch onderzoek (eerste contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)

99999016 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)

99999017 Maximaal 5 verpleegligdagen bij herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen

99999018
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere  
aandoening in bloedvaten hersenen

99999019
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (mnximaal 5 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere  
aandoening in bloedvaten hersenen

99999020
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (maximaal 5 verpleegligdagen - met klin. neurofysi. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA  
(Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen

99999022 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (vervolg contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)

99999023 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (eerste contact) bij een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)

99999024 Meer dan 28 verpleegligdagen bij herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen

99999025
Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij herseninfarct/TIA  
(Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen

99999026 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen

99999027
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij herseninfarct/TIA  
(Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen

99999028
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (meer dan 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA  
(Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen

99999029
Inbrengen bloedstolseloplossend en klin neurofys. onderzoek, ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen  
bij een afsluiting of tijdelijke afsluiting van een slagader in de hersenen (beroerte)

99999030
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij herseninfarct/TIA  
(Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen

99999031
Inbrengen bloedstolseloplossend en klin neurofysiologisch onderzoek, ziekenhuisopname van 6 t/m 28 verpleegdagen  
bij een afsluiting of tijdelijke afsluiting van een slagader in de hersenen (beroerte)

99999032 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen

99999033 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een ziekte van de bloedvaten in de hersenen

99999035 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (vervolg contact) bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
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Hart- en vaatziekten

Behandeling ZP code Omschrijving

CVA 99999036 Behandeling of onderzoek op de polikliniek (eerste contact) bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)

99999037 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolg contact bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)

99999038 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)

99999039 Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij beroerte door subarachnoidale bloeding

99999040 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij beroerte door subarachnoidale bloeding

99999042 Meer dan 28 verpleegligdagen bij beroerte door subarachnoidale bloeding

99999045 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel

99999047 Meer dan 28 verpleegligdagen bij beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel

99999049
Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd of hals (maximaal 5 verpleegligdagen)  
bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)

99999050
Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd of hals (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen)  
bij beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)

AAA 99699073
Operatie aan de operatie of een bloedvat in de buikholte (Operatie aan de aorta - met verpleegligdag(en))  
bij Een aandoening van slagaders of haarvaten

Carotisvernauwing 99699095 Operatie aan de halsslagader tijdens een ziekenhuisopname bij een aandoening van slagaders of haarvaten

 

Veelvoorkomende behandelingen

Behandeling ZP code Omschrijving

Reguliere 
 heupvervanging

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
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Veelvoorkomende behandelingen

Behandeling ZP code Omschrijving
Reguliere 
 knievervanging

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

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

Infectierevisies nvt* nvt

Operatie ZAT 100101005 Oper adenoïd/tonsillen | Zonder VPLD | Ademh bov luchtw infectie acuut

100101006 Oper adenoïd/tonsillen | Met VPLD | Ademh bov luchtw infectie acuut

* Onderscheid tussen zorgproducten voor revisies n.a.v. late wondinfecties en reguliere revisies is niet mogelijk.
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Veelvoorkomende behandelingen

Behandeling ZP code Omschrijving
Bevalling in het 
ziekenhuis na  
32 weken

159899007 Sectio caesarea | Zwangersch/bevall/kraamb bevalling/compl

159899010 Partus met (manuele) placentaverwijdering/oper cervixscheur | Zwangersch/bevall/kraamb bevalling/compl

159899017 Vaginale kunstverlossing | Zwangersch/bevall/kraamb bevalling/compl

159899019 Begeleiding spontane partus | Zwangersch/bevall/kraamb bevalling/compl

159999007 Begeleiding zwangerschap spec centra | Dag/Klin cumulatief kort | Zwangersch/bevall/kraamb zwangerschap

159999013 Begeleiding zwangerschap spec centra | Dag/Klin cumulatief middel | Zwangersch/bevall/kraamb zwangerschap

159999016 Begeleiding zwangerschap | Diagnostisch (zwaar)/ Therapeutisch licht | Zwangersch/bevall/kraamb zwangerschap

159999017 Begeleiding zwangerschap | Klin kort | Zwangersch/bevall/kraamb zwangerschap

159999019 Begeleiding zwangerschap | Dag/Poli >2 | Zwangersch/bevall/kraamb zwangerschap

159999021 Begeleiding zwangerschap | Klin middel | Zwangersch/bevall/kraamb zwangerschap

159999027 Begeleiding zwangerschap | Licht ambulant | Zwangersch/bevall/kraamb zwangerschap

Behandeling  
van CTS

069499006 Snijdende specialismen | Carpaaltunnelsyndroom | Carpaaltunnelsyndroom operatief | Zenuwstelsel zenuw/-wortel/-plexus

069499039 Carpaaltunnelsyndroom niet-snijdende specialismen | KNF licht | Zenuwstelsel zenuw/-wortel/-plexus

Operatie galblaas 110901012 Oper galblaas/ galwegen zwaar/middel | Met VPLD | Spijsvertering galblaas/-weg/pancreas

Hernia 131999265 Oper wervelkolom middelzwaar wo recidief HNP | Met VPLD | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

131999266 Oper wervelkolom middelzwaar wo recidief HNP | Zonder VPLD | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

131999267 Oper wervelkolom middelzwaar wo HNP/ laminectomie | Met VPLD | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

131999268 Oper wervelkolom middelzwaar wo HNP/ laminectomie | Zonder VPLD | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

131999114 Neurologie | HNP/Radiculair syndroom | Ambulant middel | Regulier | Botspierstelsel ziekte/laat gev trauma

Liesbreukoperatie

110401022 Hernia femoralis/inguinalis | Oper open enkelzijdig zwaar | Spijsvertering hernia

110401023 Hernia femoralis/inguinalis | Oper open dubbelzijdig zwaar | Spijsvertering hernia

110401024 Hernia femoralis/inguinalis | Oper endoscopisch enkelzijdig zwaar | Spijsvertering hernia

110401025 Hernia femoralis/inguinalis | Oper endoscopisch dubbelzijdig zwaar | Spijsvertering hernia
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Veelvoorkomende behandelingen

Behandeling ZP code Omschrijving
Revisie heup/knie 192001007 Verwijderen en opnieuw implanteren (delen van) heupprothese | Letsel complicatie behandeling

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

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

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

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

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

Oncologische behandelingen

Behandeling ZP code Omschrijving 

Operatie 
 borstkanker

020107029 Operatief verwijderen van tumor(en) tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker

020107056 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker

020107028 Operatief verwijderen van tumor(en) bij borstkanker

020107057 Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) bij borstkanker

020107027 Operatief verwijderen van de lymfeklieren tijdens een ziekenhuisopname bij borstkanker

020107026 Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij borstkanker

020107006 Operatie bij borstkanker

020107002 Zeer uitgebreide operatie bij borstkanker

Operatie 
prostaatkanker

020109037 Kijkoperatie in de buikholte tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker

020109039 Kijkoperatie in de buikholte met het operatief verwijderen van lymfeklieren tijdens een ziekenhuisopname bij prostaatkanker

020109066 Kijkoperatie tijden ziekenhuisopname bij prostaatkanker

020109012 Uitgebreide operatie bij prostaatkanker

020109032 Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij prostaatkanker

020109013 Uitgebreide operatie met lymfeklieroperatie bij prostaatkanker
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Oncologische behandelingen

Behandeling ZP code Omschrijving 

Operatie 
prostaatkanker

020109035 Operatief verwijderen van een of beide teelballen bij prostaatkanker

020109065 Kijkoperatie bij prostaatkanker

020109002 Operatie aan de prostaat ter voorbereiding op interne bestraling bij prostaatkanker

020109036 Kijkoperatie in de buikholte bij prostaatkanker

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

Operatie 
 blaaskanker

020110021 Kijkoperatie bij blaaskanker

020110007 Uitgebreide operatie met verwijderen van lymfeklieren bij blaaskanker

020110006 Uitgebreide operatie bij blaaskanker

020110009 Operatieve behandeling bij blaaskanker

020110023 Kijkoperatie in de buikholte tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker

020110025 Kijkoperatie in de buikholte met operatief verwijderen van lymfeklieren tijdens een ziekenhuisopname bij blaaskanker

020110022 Kijkoperatie in de buikholte bij blaaskanker

020110024 Kijkoperatie in de buikholte met operatief verwijderen van lymfeklieren bij blaaskanker

Operatie  
longkanker

029099029 Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingstelsel  
of van andere organen in de borstkas

029099028 Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) bij kanker van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas

029099033 Operatieve ingreep in de borstkas tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas

029099032 Operatieve ingreep in de borstkas bij kanker van het ademhalingstelsel of van andere organen in de borstkas

Operatie 
 maagkanker

029199159 Een combinatiebehandeling aan de maag van chirurgie en chemotherapie bij maagkanker

029199160 Operatie aan de maag en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met meer dan 28 verpleegdagen bij maagkanker

029199161 Operatie aan de maag en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met maximaal 28 verpleegdagen bij maagkanker

029199162 Operatie aan de maag met meer dan 28 verpleegdagen bij maagkanker

029199163 Operatie aan de maag met maximaal 28 verpleegdagen bij maagkanker

029199164 Operatie in de borstholte/buikholte bij maagkanker
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Oncologische behandelingen

Behandeling ZP code Omschrijving 
Operatie   
slokdarmkanker

029199114 Operatie aan de slokdarm/maag met maximaal 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker

029199113 Operatie aan de slokdarm/maag met meer dan 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker

029199111 Operatie aan de slokdarm/maag en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met meer dan 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker

029199112 Operatie aan de slokdarm/maag en het maximaal wegnemen van tumorweefsel met maximaal 28 verpleegdagen bij slokdarm of maagmondkanker

Operatie alvlees-
klierkanker

029199215 Operatie aan de galblaas/alvleesklier met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen

029199214 Operatie aan de galblaas/alvleesklier met meer dan 28 verpleegdagen bij kanker buikorganen

Operatie dikke 
darm/endeldarm 
kanker

029199032 Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij dikkedarm of endeldarmkanker

029199043 Operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij dikkedarm of endeldarmkanker

029199033 Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met meer dan 28 verpleegdagen bij dikkedarm of endeldarmkanker

029199044 Operatie aan het maagdarmkanaal met meer dan 28 verpleegdagen bij dikkedarm of endeldarmkanker

029199034
Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur met maximaal 28 verpleegdagen bij dikkedarm  
of endeldarmkanker

029199045 Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur met maximaal 28 verpleegdagen bij dikkedarm of endeldarmkanker

029199035
Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur met met meer dan 28 verpleegdagen bij dikkedarm  
of endeldarmkanker

029199046 Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur met meer dan 28 verpleegdagen bij dikkedarm of endeldarmkanker

029199040 Operatie in de buikholte en/of lymfeklieren in de buikholte bij dikkedarm of endeldarmkanker

029199041 Operatie aan het maagdarmkanaal bij dikkedarm of endeldarmkanker

029199042 Operatie aan het maagdarmkanaal met behulp van kijkbuis-apparatuur bij dikkedarm of endeldarmkanker

Operatie 
 eierstokkanker

020108138 Zeer uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij eierstok/eileiderkanker

020108140 Uitgebreide operatie en diagnostiek tijdens een ziekenhuisopname bij eierstok/eileiderkanker

020108141 Uitgebreide en diagnostiek operatie bij eierstok/eileiderkanker

020108139 Zeer uitgebreide operatie bij eierstok/eileiderkanker

020108184 Zeer uitgebreide operatie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen

020108185 Zeer uitgebreide operatie bij kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen

020108190 Operatie tijdens een ziekenhuisopname bij kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen
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Bijlage 2: Overzicht kavels

In deze bijlage is het kaveloverzicht opgenomen.  
Er wordt onderscheid gemaakt in het vrije segment,  
gereguleerde segment en de overige zorgproducten (OZP’s).

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

Hernia Zorgproducten Hernia 131999019, 131999035, 131999036, 131999037, 131999038, 131999039, 131999046, 
131999055, 131999056, 131999062, 131999078, 131999079, 131999080, 131999106, 
131999113, 131999114, 131999152, 131999153, 131999181, 131999182, 131999183, 
131999203, 131999224, 131999239, 131999265, 131999266, 131999267, 131999268,

Botspierstelsel excl. 
Heup, Knie & Hernia

Overige zorgproducten in groep (excl. Heup,Knie & Hernia): 
 Botspierstelsel ziekte / laat gevorderd trauma

131999

Nieuwvormingen Maligne mamma 020107

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
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Vrij segment

Kavel Zorgproduct groep Codes

Nieuwvormingen Maligne ademhaling/intrathor org 029099

Maligne spijsvertering 029199

Maligne lip/mond/keelholte/hals 029299

Maligne bot/kraakbeen/weke delen 029399

 
Maligne huid/premaligne dermatose 029499

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

Bariatrie Operatieve producten Bariatrie 049999014, 049999006, 049999012, 049999011, 049999013, 049999005
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Vrij segment

Kavel Zorgproduct groep Codes
Endocrien/ voeding/ 
stofwisseling excl. 
bariatrie 

Endocrien diabetes 040201

Endocrien overig 040401

Stofwisselingsstoornis 049799

Stofwisselingsstoornis 049799

Endocrien schildklier 049899

Bariatrie (operaties) 049999

Cardiologie  Hart/Vaat hypertensie 090301

 
Hart/Vaat pulmonale artziekte/longcirculatie 090501

Hart/Vaat ischemische hartziekte 099499

Hart/Vaat overig en niet gespecificeerd 099599

Hart/Vaat reumatisch en overig 099899
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Vrij segment

Kavel Zorgproduct groep Codes
Totaalafspraak  
Vrij Segment

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 arterie/arteriole/cappillair 099699

Hart/Vaat vene/lymfvat/lymfklier 099799

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
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Kavel Zorgproduct groep Codes
Totaalafspraak  
Vrij Segment

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

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

Vrij segment
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Vrij segment

Kavel Zorgproduct groep Codes
Nieuwvormingen 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

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

Klinische geriatrie 990035

Radiotherapie 990061

Radiologie 990062

Anesthesiologie 990089

  Audiologie 991900
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Gereguleerd segment

Kavel Zorgproduct groep Codes

Cardiologie Gereguleerd Segment Hartoperatie/hart-/longtransplantatie 979001

Revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde 990027

Klinische genetica Klinische genetica 972800

Totaalafspraak Gereguleerd Segment Infertiliteit 972804

WBMV Zenuwstelsel 972802

Nier/lever/darm/pancreastransplantatie 979002

Stamceltransplantatie 979003

Gespecialiseerde brandwondenzorg 979004

Chronische thuisbeademing 990011

Kindergeneeskunde 990016

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

Kinderchirurgie 990356

Kindergeneeskunde maag-darm-lever 990416

Kindergeneeskunde cardiologie 990516

Kindergeneeskunde longgeneeskunde 990616

Kindergeneeskunde metabole ziekten 990716

Kindergeneeskunde hematologie 990816
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Gereguleerd segment

Kavel Zorgproduct groep Codes

Totaalafspraak Gereguleerd Segment Kindergeneeskunde neurologie 990916

Kindergeneeskunde allergologie 991016

Kindergeneeskunde immunologische aandoeningen en infectie 991116

Kindergeneeskunde psychosociaal 991216

Kindergeneeskunde erfelijk / aangeboren aandoeningen 991316

Kindergeneeskunde reumatologie 991416

Kindergeneeskunde endocrinologie 991516

  Geriatrische revalidatiezorg 998418
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Overige zorgproducten (OZP’s)

Kavel Zorgactiviteiten zoals genoemd in bijlage 4 bij beleidsregel BR/CU 2125 (2015)

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: TNF Alfaremmers OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel overig waarvan TNF Alfaremmers

Dure en weesgeneesmiddelen: Groeihormonen OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel overig waarvan groeihormonen

Dure en weesgeneesmiddelen: Fertiliteit OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel waarvan fertiliteit

Dure en weesgeneesmiddelen: Oncolytica OZP Supplementair - Add-on duur of wees geneesmiddel waarvan oncolytica

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

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

Totaalafspraak OZP Paramedische behandeling en onderzoek

OZP Ondersteunende verrichting

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

OZP Supplementair – Stollingsfactor

OZP Supplementair – Overig traject
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Bijlage 3: Overige medisch specialistische zorg 

In dit inkoopspecificatiedocument lichten we 
speerpunten,  methodieken, proces en planning 
van de inkoop van medisch specialistische zorg 
voor 2016 toe. Deze richten zich vooral op zie-
kenhuiszorg (en zelfstandige behandelcentra). 
Daarnaast heeft VGZ voor andere medisch spe-
cialistische zorgsoorten beleid ontwikkeld en 
zorg ingekocht, zoals zintuiglijke gehandicap-
tenzorg, epilepsiezorg en slaapgeneeskunde, 
(geriatrische) reva lidatie, behandeling van  
nierfalen, audiologie en sportgeneeskunde.  
In deze bijlage lichten we het beleid en de 
inkoopactiviteiten voor bovengenoemde 
medisch specialistische zorgsoorten toe.
 

Zintuiglijke gehandicaptenzorg

De extramurale behandeling van zintuiglijk 
gehandicaptenzorg is per 1 januari 2015 over-
gegaan van de AWBZ naar de Zorgverzekerings-
wet (Zvw). Nu deze zorg is verankerd in de Zvw, 
wordt ze uitgevoerd door zorgverzekeraars. De 
totale transformatie van de zintuiglijk gehandi-
captenzorg zal echter een meerjarig proces zijn. 
 Vanwege het beperkte tijdspad voor de over-
heveling en de implementatie van de aanspraak, 

beschouwen we 2016 als overgangsjaar. We wil-
len de continuïteit waarborgen, de (financiële) 
risico’s beheersen en de praktische uitvoerbaar-
heid van deze zorg zoveel mogelijk realiseren. 
Voor de zintuiglijk gehandicaptenzorg maken  
we waar mogelijk afspraken op landelijk niveau. 

2016 overgangsjaar
Het jaar 2016 zien we als een overbrugging van 
hervorming naar implementatie. Vanaf medio 
2015 werken we uit hoe we de zintuiglijk gehan-
dicaptenzorg in en na 2017 willen vormgeven. 
Verzekerden moeten erop kunnen vertrouwen 
dat zij ook tijdens het overgangsjaar 2016 goede 
zorg zullen blijven ontvangen die aansluit op 
hun behoeften. 

Epilepsiezorg en 
 slaapgeneeskunde

De grootste wijziging voor de inkoop van 2016 
ten opzichte van de inkoop van 2015 is dat we 
onderstaande richtlijn rondom epilepsie 
 opnemen in het contract:
‘De vastgestelde kwaliteitsrichtlijnen voor verwij-
zing, begeleiding en behandeling van de Neder-

landse Vereniging voor Neurologie zijn toege-
past door de ziekenhuizen en epilepsiecentra 
die epilepsiezorg aanbieden in 2016.’

Gelijkmatig prijspeil
In de richtlijn staan adviezen over patiënten-
groepen en indicaties voor de behandeling in de 
tweede- of derdelijn. Belangrijk is de naleving 
van en het voldoen aan de reguliere kwaliteits-
eisen die de NZa heeft opgesteld en die de IGZ 
toetst. Uit de gesprekken met de zorgaanbieders 
is ook gebleken dat er in het beleid een koppe-
ling dient te komen tussen de epilepsiezorg in 
de ziekenhuizen (tweedelijn) en de derdelijns-
centra. De kwaliteit van de epilepsiezorg wordt 
verbeterd, als er ten eerste meer aandacht is 
voor het tijdig verwijzen vanuit de tweedelijn 
naar de derdelijn (en vice versa) en als ten 
tweede de epilepsierichtlijnen en diagnose-
stelling worden nageleefd. 
In de tarieven is nu nog flinke spreiding en deze 
laten gezien de volumes vaak geen logische 
trend zien. Daarom sturen we rondom slaapge-
neeskunde voor de inkoop van 2016 nadrukkelijk 
op een gelijkmatig prijspeil in de tweedelijn. 
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Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

In 2016 continueert VGZ in grote lijnen het 
inkoopbeleid voor geriatrische revalidatiezorg 
uit 2015. Een wijziging ten opzichte van 2015 is 
dat VGZ voor de inkoop van 2016 nadrukkelijk 
gebruik gaat maken van de K/L-index – naast  
de bestaande inkoopdoelstellingen. Hiermee 
kopen we de GRZ voor 2016 nog adequater in. 
De K/L-index geeft de verhouding weer tussen 
kortdurende en langdurige opnames. Een kort-
durende opname is een opname korter dan of 
gelijk aan 56 opnamedagen. Opnames langer 
dan 56 dagen zijn in deze index gedefinieerd  
als langdurige opnames. Deze index geeft een 
beeld van de opnameduur en stimuleert het 
 verkorten hiervan, indien dit verantwoord en 
mogelijk is. Een zo kort mogelijke opname sluit 
ook goed aan bij een goede kwaliteit en bij de 
klantwens. Bij een korte opname is een cliënt 
immers zo min mogelijk uit zijn of haar sociale 
omgeving. Instellingen die uitschieten op deze 
indexen, gaan wij gedurende de inkoop nader 
onderzoeken. De komende jaren hopen we deze 
cijfermatige benadering aan te vullen met een 
inhoudelijke component die de zorgzwaarte/
belastbaarheid in beeld brengt. 
Om de kwaliteit en de continuïteit van GRZ te 
kunnen waarborgen, hanteert VGZ voor de 
inkoop 2016 een volumenorm van minimaal  
tien bedden. We overwegen hierop een uitzon-

dering te maken als er onvoldoende regionaal 
aanbod is in de nabijheid van onze verzekerden. 
In dat geval maken we met de GRZ-aanbieder 
nadere afspraken om de gewenste kwaliteit te 
kunnen waarborgen. Daarnaast achten we het 
van belang dat zorgaanbieders in de keten 
 aantoonbaar samenwerkingsafspraken hebben 
gemaakt op het gebied van kennis, overdracht 
en triage. Ten aanzien van de doorlooptijd en 
beddennorm zal VGZ in 2015 aanvullende infor-
matie opvragen bij de instellingen. Op basis 
daarvan zullen we de inkoopvoorwaarden voor 
2016 nader specificeren.

Marktconforme tarieven
Om de klantbeleving te verbeteren, zijn gecon-
tracteerde GRZ- instellingen verplicht om klant-
tevredenheidsonderzoeken te houden onder 
hun cliënten. VGZ besteedt hier bij haar inkoop 
voor 2016 nadrukkelijk aandacht aan en vraagt 
zo nodig informatie op. Om de zorg betaalbaar 
te houden, onderhandelen we op prijs over de 
GRZ-inkoop 2016. VGZ volgt niet onverkort de 
maximale NZa-tarieven, maar zet in op markt-
conforme tarieven.
Tot slot willen we de komende jaren toewerken 
naar de optimalisatie van de zorgpaden binnen 
GRZ. We beginnen daarmee bij de inkoop voor 
2016.

Revalidatiezorg

De doelstelling van revalidatiezorg is het 
 opheffen of verminderen van beperkingen en 
participatieproblemen. De doelstelling is dus 
niet in eerste instantie mensen gezonder te 
maken, maar om ze meer mogelijkheden te 
geven om zelfstandig te functioneren en te  
 participeren binnen onze maatschappij. Behan-
deling vindt plaats in een multidisciplinair team, 
met diverse paramedische professionals, en is 
vaak een onderdeel van een keten.
 
2015-2020
Voor de jaren 2015-2020 hanteren wij een 
tweesporentraject. Enerzijds focussen wij op 
generieke thema’s zoals kwaliteit, transparantie 
en doelmatigheid. Anderzijds maken wij 
 specifiek beleid voor vijf speerpunten.  
Deze speerpunten zijn:
• dwarslaesie;
• amputaties; 
• Cerebro Vasculair Accident (VCA); 
• chronische pijn;
• kinderen.
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Kernactiviteiten 2016
Voor 2016 betekent dit dat we invulling geven aan 
de onderstaande omschreven kernactiviteiten:
• transparante amputatiezorg;
• start concentratie klinische opnames 

 kinderen;
• inzichtelijk maken zorgaanbod 

 revalidatie -instellingen;
• monitoren beleid dwarslaesie;
• inzicht middels resultaten basisset 

 kwaliteitsindicatoren;
• realiseren van kostenbeheersing.

Behandeling van nierfalen

Nederland telt 60.000 patiënten met nierfalen. 
Bij circa 25% van deze patiënten is de nierfunc-
tie zo slecht dat een transplantatie of dialyse 
noodzakelijk is. Het aantal dialysepatiënten 
neemt sinds vijf jaar niet meer toe door een 
groeiend aantal donoren en een groter aandeel 
levende donoren. Ondanks deze groei aan dono-
ren bedraagt de wachttijd op een postmortale 
donor drie tot vier jaar, voor die tijd is circa  
30% van de patiënten al overleden.
Bij patiënten met nierfalen is het voorkomen  
van nierfunctie vervangende therapie de beste 
optie; zowel vanuit medisch als vanuit doelmatig 
perspectief. Wanneer dit niet (meer) mogelijk is, 
kan er gekozen worden voor transplantatie of 

dialyse. Transplantatie is zowel vanuit medisch 
als doelmatig oogpunt de beste keuze. Als trans-
plantatie niet (meer) mogelijk is, is dialyse nood-
zakelijk. Daarbij is het van belang om voor een 
dialysevorm te kiezen die aansluit bij de ke nmer-
ken en voorkeuren van de patiënt.

Betere keuze
VGZ koopt de behandeling van nierfalen in op 
basis van kwaliteit en doelmatigheid. Bij trans-
plantaties kiest VGZ voor centra die optimaal 
transplanteren. Dit is te beoordelen aan de hand 
van de transplantatiegraad, de tijdsduur tot 
transplantatie en de levensduur van de trans-
plantaat. Echter, deze data zijn niet openbaar en 
niet betrouwbaar. 
Bij dialyse streeft VGZ naar minstens 35% thuis-
dialyse. Jonge patiënten komen in aanmerking 
voor thuisdialyse, maar dat is ook de groep die 
vaak getransplanteerd kan worden. Zoals 
genoemd is transplantatie een betere keuze dan 
dialyse. Daarom is een centrum dat niet voldoet 
aan de 35% thuisdialyse maar wel een hoge 
transplantatiegraad heeft kwalitatief beter dan 
een centrum met een lage transplantatiegraad 
(mits correctie op zorgzwaarte). 

Audiologische zorg

Audiologische zorg is zorg aan verzekerden met 
gehoor-, taal- en/of spraakproblemen. Deze zorg 
wordt geleverd in ziekenhuizen en Audiologi-
sche Centra (AC’s). In Nederland zijn achttien 
AC’s, die veelal zijn gegroepeerd. AC’s zijn 
gespecialiseerd in onderzoek en advies bij 
gehoor-, taal- en/of spraakproblemen. Zij bie-
den, indien nodig, revalidatie en begeleiding aan 
kinderen en volwassenen. Bij een AC werkt een 
team van deskundigen uit verschillende vakge-
bieden: audiologie, logopedie, maatschappelijk 
werk en psychologie/orthopedagogiek. Soms is 
er ook een (psycho)linguïst of spraaktaalpatho-
loog werkzaam. De AC’s maken ongeveer 
gebruik van tien zorgproducten. De zorg is 
 electief en/of chronisch van aard. 
Voor de inkoop van audiologische zorg bij AC’s 
in 2016 hanteren we de volgende doelstellingen: 
• Kostenbesparing door de tarieven te 

 verlagen die boven de VGZ-benchmark  
2015 vallen.

• Onderzoek naar kostenbesparing door een-
voudige audiologische zorg te substitueren 
naar de audicien.

• Kostenbeheersing binnen het bestuurlijk 
hoofdlijnen akkoord.

• Wachtlijsten terugbrengen naar maximaal 
vier weken (afgeleid van TREEKnorm).
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De ruimte die ontstaat door de substitutie van 
laagcomplexe zorg naar de audicien wordt 
 ingezet ten behoeve van hoogcomplexe audio-
logische zorg. Om onze verzekerden voldoende 
audiologische zorg te kunnen bieden is VGZ 
voornemens om het huidige aanbod in 2016 te 
continueren. 

Sportgeneeskunde

In 2015 en 2016 gaat VGZ met de beroepsgroep 
invulling geven aan de prestatieomschrijvingen, 
kwaliteitsindicatoren en prijzen van DBC’s om  
zo op verantwoorde wijze in te kunnen kopen. 
Deze uitwerking is voor de inkoop van 2016 niet 
gereed. In verband met dit ontwikkeltraject wordt 
de sportgeneeskunde in 2016 daarom noodge-
dwongen beleidsarm ingekocht onder de voor-
waarde dat dit budgettair neutraal gebeurt in 
het kader van taakherschikking. Er wordt nog 
niet bij ZBC’s ingekocht, omdat er een specifiek 
inkoopbeleid nodig is om de inkoop op basis van 
taakherschikking en budgetneutraliteit mogelijk 
te maken. 
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