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1. Inkoopbeleid 
2019
De zorg verandert voortdurend. Er 
komen continu nieuwe medicijnen 
en behandelwijzen, de verwachtin-
gen van onze klanten zijn hoog en 
zorgverleners moeten vaak onder 
hoge druk hun werk doen, terwijl  
er grote tekorten aan personeel  
dreigen. Bovendien volgen politiek 
en overheid de ontwikkelingen op de 
voet. De kwaliteit en betaalbaarheid 
van de zorg gaat uiteindelijk ieder-
een aan.

Zinnige zorg:  
betere zorg voor  
de patiënt, 
tegen lagere kosten
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Op zorgaanbieders en zorgverzekeraars rust 
daarom een grote verantwoordelijkheid: samen 
moeten we zorgen voor de juiste, gepaste zorg 
op de juiste plek op de juiste manier. Sinds drie 
jaar faciliteert Coöperatie VGZ, als invulling van 
onze maatschappelijke rol, dat zorgaanbieders 
de ruimte krijgen om te werken aan zinnige zorg. 
Dat is zorg die beter is voor de patiënt tegen 
lagere kosten – mede dankzij en altijd samen 
met zorgaanbieders.

Het duurzaam betaalbaar en toegankelijk hou-
den van de zorg is een enorme maatschappe-
lijke uitdaging. Daaraan een bijdrage te leveren, 
is onze voornaamste opdracht. Dat kunnen we 
niet alleen. Samenwerking met patiënten en 
zorgaanbieders is daarvoor een noodzakelijke 
voorwaarde. Wij geloven dat onze focus op 
betaalbaarheid niet ten koste hoeft te gaan van 
de kwaliteit van zorg. Het tegendeel is waar: 
kwaliteit en kostenbeheersing kunnen elkaar ver-
sterken en de toegankelijkheid van de zorg ook 
op de lange termijn behouden.

Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

We zien het als onze rol om zinnige zorg te faci-
literen en stimuleren. Dat sluit aan bij de roep 
van artsen en andere zorgverleners om hen de 

ruimte te geven om aan zinnige zorg te werken, 
terwijl er nu allerlei belemmeringen zijn. Daarom 
doen we dit in co-creatie met zorgaanbieders, 
belangenorganisaties, patiënten en andere ver-
zekerden. Door zo de kosten in de hand te hou-
den, hoeven premies en eigen risico minder te 
stijgen. Zo leveren we een bijdrage aan de soli-
dariteit. We werken dan ook aan een combinatie 
van goede en daarmee betaalbare zorg.

Zinnige Zorg Loket
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
volgen daarom de kwaliteits- en volumenormen 
van de beroepsgroep en stellen geen nieuwe, 
extra hoge normen. We houden wel oog voor 
de kwaliteit die alle instellingen en zorgaanbie-
ders leveren. In het bijzonder zoeken we naar 
good practices, ofwel initiatieven die de kosten 
van behandelingen verlagen en tegelijkertijd de 
kwaliteit van zorg voor patiënten verbeteren. 
Daar leren we graag van. Hebt u in uw organisa-
tie mooie voorbeelden van zo’n good practice 
voor patiënten? Daar horen we graag meer over 
tijdens de inkoopgesprekken. Maar u kunt uw 
ideeën ook online met ons delen via het Zinnige 
Zorg Loket.

Good practices in de praktijk
Met onze alliantiepartners uit het netwerk voor 
zinnige zorg werken we concreet aan opschaling 
van good practices. Geïnspireerd door initiatie-

ven van zorgaanbieders zoeken we actief naar 
nieuwe werkwijzen die leiden tot betere zorg 
tegen lagere kosten. Dat doen we onder meer 
met onze allianties in Nijmegen, Gorinchem, 
Uden, Tilburg, Noord-Limburg, de Drechtsteden 
en de kop van Noord-Holland.
Het resultaat is tot nu toe een verzameling van 
meer dan honderd Good Practices die aantoon-
baar leiden tot zinnige zorg. Wij zetten ons maxi-
maal in voor een brede implementatie van deze 
(nieuwe) werkwijzen en concepten. Dat doen we 
onder meer door in de contractering voorrang te 
bieden aan aanbieders die met good practices 
van zinnige zorg aan de slag willen. Die voorrang 
kan de vorm aannemen van meerjarenovereen-
komsten en/of afwijkende volume- en prijsaf-
spraken. Onze inkopers laten u daarom graag, 
ondersteund met kennis en ervaringen van de 
aanbieders die ze aandroegen, de Good Practi-
ces zien die leiden tot betere zorg tegen lagere 
kosten. Daarbij gaan ze ook met u in gesprek 
over uw prestaties in relatie tot die van andere 
zorgaanbieders. Zo kunnen we van elkaar leren 
en samen werken aan betere zorg.
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Grip op de eigen gezondheid

We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel binnen de zorg als in het 
sociale domein. We onderschrijven het belang 
van samen beslissen en een sterke positie van 
de patiënt. Wanneer er voldoende tijd en aan-
dacht is, kunnen we patiënten actief betrekken 
bij de diagnose en behandeling en kiezen zij 
bewust voor zorg die past bij de wijze waarop 
zij hun leven willen invullen. Door zorgvuldige 
diagnostiek krijgen patiënten de zorg die bij hen 
past. Omdat het belangrijk is dat mensen beter 
en langer zelfstandig (thuis) kunnen leven, is 
versterking van het sociale domein van groot 
belang. Daartoe werken we als zorgverzekeraar - 
en via onze zorgkantoren – waar mogelijk samen 
met gemeenten en zorgaanbieders in de eerste 
lijn. 

Van elkaar leren

Werken aan zinnige zorg doen én kunnen we bij 
Coöperatie VGZ nooit alleen. Wij werken samen 
met zorgaanbieders en patiënten aan goede en 
betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Samen 
de zorg verbeteren kan alleen vanuit de bereid-
heid om van elkaar te leren, en door elkaar te 
blijven uitdagen. Dat geldt over de hele linie; van 
de curatieve zorg tot het sociale domein en van 
de eerste lijn tot de specialistische gezondheids-
zorg. 

Onze visie op hulpmiddelen

Bij VGZ organiseren we hulpmiddelenzorg voor 
al onze klanten die daar vanuit de Zorgverze-
keringswet (Zvw) recht op hebben. We span-
nen ons ervoor in dat iedereen kan rekenen op 
adequate hulpmiddelen die passen bij de eigen 
situatie. We letten daarbij op medische kwaliteit, 
klantervaring en betaalbaarheid van de hulpmid-
delen.
Hulpmiddelen moeten tenminste voldoen aan de 
minimale veiligheidseisen en bovendien betaal-
baar zijn en voldoende effectief voor onze klan-
ten. We letten dus op de prijs van hulpmiddelen, 
maar ook op het zinnig verstrekken ervan. Dat 
doen we niet alleen, maar juist ook samen met 
klanten, zorgaanbieders en leveranciers.
 
Specifiek voor voetorthesen en aanverwante 
zorg werken we aan een nieuwe toekomstbe-
stendige visie. Met een aantal  stakeholders voe-
ren wij daarom in 2018 gesprekken om input op 
te halen. Deze input gebruiken we om een visie 
te ontwikkelen. 
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VGZ zet in op zinnige 
zorg via good practices2. Toelichting 

op onze criteria
We kopen zorg in op basis van  
minimumnormen en nieuwe 
inzichten uit good practices.  
Meer over deze criteria en inzichten 
lees u in dit hoofdstuk.  
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Minimumnormen

In onze inkoopgesprekken en onze inkoopprocedures letten wij 
op de prijzen en kwaliteit van hulpmiddelen. Ons streven is een 
redelijke prijs voor een goed hulpmiddel. Hiermee dragen wij 
bij aan de maatschappelijke uitdaging om de zorg betaalbaar 
te houden.
 
Voor onze klanten is het belangrijk dat zij goed geholpen wor-
den en dat het hulpmiddel ook daadwerkelijk helpt in hun 
situatie. Vandaar dat wij in onze inkoopprocedures het uitvoe-
ren van een patiënttevredenheidsonderzoek verplicht stellen. 
Hierin moeten de volgende thema’s voorkomen: informatie, 
communicatie, ervaren effect, samenwerking en aanbevelen.
 
Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat hulpmidde-
len het ook goed blijven doen. Vandaar dat wij in onze inkoop-
procedures inzetten op redelijke garantietermijnen. Binnen 
deze termijnen moet een leverancier het desbetreffende hulp-
middel kosteloos vervangen of repareren. Daarnaast hanteren 
wij minimum kwaliteitseisen, waarbij we zoveel mogelijk aan-
sluiten bij bestaande normen. Dit zijn wettelijke eisen of nor-
men die (een groot deel van) het veld onderschrijft.
 
Voorbeelden hiervan zijn de CE-markering, ISO-certificering en 
SEMH-erkenning. Daarnaast wordt uitgegaan van richtlijnen en 
protocollen zoals die in het Landelijk Register Kwaliteit van het 
Zorginstituut zijn opgenomen, bijvoorbeeld de modules Conti-
nentiezorg, Stomazorg en Diabeteszorg.
 
Voor de dossiers waarop dit jaar de focus ligt gelden de vol-
gende specifieke minimumeisen om voor een overeenkomst in 
aanmerking te komen: 

Kwaliteitseisen

CPAP -  De geldende standaarden, richtlijnen, wetgeving en regelgeving. 
-  De zorgaanbieder heeft minimaal één BIG-geregistreerde verpleegkundige in 

dienst die gespecialiseerd en/of opgeleid is in slaapapneu en de toepassing van 
PAP-apparatuur.

-  Landelijk kunnen leveren.
Zuurstof -  De geldende standaarden, richtlijnen, wetgeving en regelgeving. 

-  De zorgaanbieder heeft minimaal één BIG-geregistreerde  verpleegkundige in 
dienst die gespecialiseerd en/of opgeleid is in ademhalingsgerelateerde aandoe-
ningen en de toepassing van medicinale zuurstof. 

-   De zorgaanbieder maakt bij de verstrekking van medicinale zuurstof gebruik van 
een BIG-geregistreerde apotheker. 

-  Landelijk kunnen leveren.
Hoortoestellen -  De zorgaanbieder is geregistreerd in het vigerende register van de Stichting 

Audiciensregister (StAr) en alle vestigingen van de zorgaanbieder die onder de 
werking van deze zorgovereenkomst vallen zijn voorzien van het StAr keurmerk 
“De Audicien”. 

-  De vestiging of het filiaal is voorzien van een certificaat afgegeven door het cen-
trum voor Certificatie (CvC).

Stomamateriaal -  S.E.M.H.-erkenning voor stomamateriaal, DISW-s. De zorgaanbieder dient mi-
nimaal één daartoe opgeleide, gediplomeerde en BIG-geregistreerde stoma-
verpleegkundige in dienst te hebben die werkt volgens de kernwaarden uit het 
visiedocument V&VN. 

-  Landelijk kunnen leveren.
Afvoerend 
 incontintiemateriaal

-  S.E.M.H.-erkenning voor verzorgingsmiddelen, DISW-i. De zorgaanbieder heeft 
minimaal één daartoe opgeleide, gediplomeerde en BIG-geregistreerde continen-
tieverpleegkundige in dienst. 

-  Landelijk kunnen leveren.
Personen alarmering -  Ketenkeurmerk branchevereniging WDTM

-  Landelijk kunnen leveren.
Voedings-hulpmiddelen -  Landelijk kunnen leveren.

TENS-apparatuur -  Landelijk kunnen leveren.

BAHA met softband -  Landelijk kunnen leveren.

Signcall -  Landelijk kunnen leveren.

Braille hulpmiddelen en 
Software 

-  Landelijk kunnen leveren.

Tracheastoma -  De zorgaanbieder dient minimaal één BIG-geregistreerde verpleegkundige(n) 
gespecialiseerd in het verzorgen van een tracheastoma en een tracheacanule in 
dienst te hebben. 

-  Landelijk kunnen leveren.
Anaalspoelapparatuur -  S.E.M.H.- gecertificeerd medisch speciaalzaak (DISW-i) 

-  Landelijk kunnen leveren.
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Good practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar te 
houden zetten we bij VGZ in op zinnige zorg via 
good practices. Soms is dat zorgvernieuwing, 
soms is dat een al bestaande werkwijze die 
navolging verdient. Criteria voor een good prac-
tice zijn de volgende:
•    vernieuwende methode, techniek, handels-

wijze, procedure, samenwerking of technolo-
gische ontwikkeling;

•    zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kosten, 
mede dankzij en altijd samen met zorgaanbie-
ders;

•   zorg waarin de patiënt centraal staat;
•   de zorg is vastgesteld in de praktijk;
•   de zorg is op andere plekken toepasbaar;
•    de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 

vervullen richting zorgaanbieders.

Lopende Good Practice
VGZ, Stomydo en Hoogland Medical breiden 
de inzet van een stomadouche van Stomydo 
beperkt uit onder een groep stomadragers 
die gedurende zes maanden de stomadouche 
gebruiken en beoordelen. De stomadouche 
is een mobiele douche die het stomadragers 
gemakkelijker maakt om hun stoma te verzor-
gen aan de wastafel, met alleen schoon water 
en zonder wrijven over de huid. Kleinschaliger 
onderzoek van de fabrikant wees in 2015 uit dat 
stomadragers bij gebruik van de stomadouche 
een verbetering van de huidconditie en een ver-
mindering van lekkages waarnamen. Daarnaast 
was er een verbetering van de score op kwaliteit 
van leven en leidde het tot een vermindering 
van het gebruik van huidplakken, stomazakjes 
en gaasjes. Zodra de onderzoeksuitkomsten van 
de beperkte uitbreiding bekend zijn, besluit VGZ 
of de inzet van de stomadouche verder kan wor-
den opgeschroefd.

Zelf een Good practice?
Wij zijn actief op zoek naar meer initiatieven die 
de zorg verbeteren en de doelmatigheid verder 
vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders dan ook 
uit om deze initiatieven aan te reiken via ons Zin-
nige Zorg Loket: goodpractices@vgz.nl. U kunt 
uw idee natuurlijk ook bespreken met uw con-
tactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.
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Inkopen voor het  
beste resultaat

3. Proces  
zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken we 
samen met u op om het beste resul-
taat te halen. De focus ligt niet elk 
jaar op alle deelmarkten. Voor een 
aantal deelmarkten is dat ook niet 
nodig aangezien hier recent, na 
zorgvuldig doorlopen inkooptrajec-
ten, meerjarige overeenkomsten van 
toepassing zijn. Voor andere deel-
markten geldt dat omvang of ontwik-
keling van dien aard zijn dat actie 
(nog) niet nodig is. We maken hierin 
dus keuzes.
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Voor de levering van CPAP, Zuurstof, Audio-
logische hulpmiddelen, Stomamaterialen en 
Afvoerende incontinentiematerialen doet VGZ 
na afloop van het voeren van inkoopgesprekken 
een contractaanbod aan leveranciers. Als geen 
van deze leveranciers dit aanbod vóór 1 juni 
2018 accepteert, volgen er selectieve inkoop-
procedures.

Het tijdspad ziet er als volgt uit:

Deelsector Periode Actie

CPAP, Zuurstof, Audio-
logische hulpmiddelen, 
Stomamateriaal en 
Afvoerend incontinentie-
materiaal 

1 november 2017 – 1 maart 2018 Marktverkenning. 

1 november 2017 – 1 mei 2018 Consultatie patiëntenverenigingen en andere stake-
holders

1 maart 2018 – 1 juni 2018 Inkoopgesprekken, selecteren aanbod, aanbieden over-
eenkomst en overeenkomst retour.

1 mei 2018 - 1juni 2018 Indien geen contractafspraken voor 2019: publicatie  
van de gedetailleerde planning en selectiecriteria ten 
behoeve van de offertetrajecten via onze website  
www.cooperatievgz.nl. 

1 juni 2018 - 1 oktober 2018 Offertetrajecten

Vanaf 1 oktober 2018 We bieden de geselecteerde leveranciers uit de offerte-
trajecten een overeenkomst aan.

Uiterlijk 1 november 2018 Getekende overeenkomsten retour.

12 november 2018 Publicatie van gecontracteerde leveranciers op onze 
website.

1 januari 2019 Ingangsdatum contract 2019.
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Voor de overige – met ingang van 1 januari 2019 – nieuw te sluiten overeenkomsten is onderstaande planning van toepassing:

  Marktverkenning Selecteren aanbod Aanbieden overeenkomst Overeenkomst getekend 
retour

Personen alarmering 1 januari - 1 april 2018 1 april - 1 september 2018 vanaf 1 september 2018 uiterlijk 1 november 2018

Voedings-hulpmiddelen 1 januari - 1 april 2018 1 april - 1 september 2018 vanaf 1 september 2018 uiterlijk 1 november 2018

TENS-apparatuur 1 januari - 1 april 2018 1 april - 1 september 2018 vanaf 1 september 2018 uiterlijk 1 november 2018

BAHA met softband 1 januari - 1 april 2018 1 april - 1 september 2018 vanaf 1 september 2018 uiterlijk 1 november 2018

Signcall 1 januari - 1 april 2018 1 april - 1 september 2018 vanaf 1 september 2018 uiterlijk 1 november 2018

Braille hulpmiddelen en Software 1 januari - 1 april 2018 1 april - 1 september 2018 vanaf 1 september 2018 uiterlijk 1 november 2018

Tracheastoma 1 januari - 1 april 2018 1 april - 1 september 2018 vanaf 1 september 2018 uiterlijk 1 november 2018

Anaalspoelapparatuur (als onderdeel van de 
inkoop van Stomamateriaal)

1 januari - 1 april 2018 1 april - 1 september 2018 vanaf 1 september 2018 uiterlijk 1 november 2018

Voor alle overige hulpmiddelen geldt dat er vol-
doende zorgaanbod is gecontracteerd om aan 
de behoefte van onze verzekerden te voldoen.

Vektis
VGZ contracteert uitsluitend op basis van Vek-
tis-gegevens. We verwachten dan ook dat u de 
gegevens regelmatig op juistheid en volledig-
heid controleert. Omdat wij de contractering 
van hulpmiddelenzorg digitaal laten verlopen, is 
het van belang dat uw gegevens juist en volledig 
geregistreerd zijn in Vektis. Voor de wijziging 
van naam, adres, woonplaats, of contact- c.q. 
praktijkgegevens, aanvragen van een AGB-code 
en het opvragen van leveranciersgegevens  
kunt u contact opnemen met Vektis via  

www.agbcode.nl of 0900-2422633. We ge-
bruiken e-mail om hulpmiddelenleveranciers te 
informeren. We adviseren u daarom om bij Vektis 
uw e-mailadres te registreren, dan wel de huidige 
registratie te actualiseren. Ook maken we u erop  
attent dat we de bij Vektis geregistreerde AGB- 
gegevens gebruiken op de websites van VGZ.
 

Bereikbaarheid

Heeft u vragen over het inkoopbeleid hulpmid-
delenzorg van VGZ? Neem dan contact met ons 
op via zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl. We 
streven ernaar om uw vraag uiterlijk binnen vijf 
werkdagen te beantwoorden. Specifieke infor-

matie delen we rechtstreeks met de betreffende 
leveranciers.

Nieuwe toetreders

Bij VGZ behandelen we alle zorgaanbieders 
gelijk. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg 
levert, maar wat geleverd wordt. Voor alle aan-
bieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden 
dezelfde voorwaarden, dus ook voor nieuwe toe-
treders.
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Diversiteitsbeleid

We sluiten bij de zorginkoop geen zorgaanbie-
ders uit op basis van godsdienst of overtuiging. 
Op die manier houden wij rekening met de 
godsdienst of levensovertuiging van al onze 
klanten. Te verwachten is dat onder zorgaan-
bieders soortgelijke levensovertuigingen en  
gezindten voorkomen als onder onze klanten. 
Dat betekent dat we zorgaanbieders van alle 
overtuigingen en gezindheid contracteren.  
Onze klanten kunnen, voor zover de verzeke-
ringsvoorwaarden daaraan geen beperkingen 
stellen, vrij kiezen uit deze zorgaanbieders. Voor 
elke klant is er dan in principe een passende 
zorgaanbieder beschikbaar.

Misbruik & Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een belangrijke rol in het toezicht 
op Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Gepast 
gebruik (MOG). Wij willen dat onze klanten een 
juiste prijs betalen voor de zorg die zij gebrui-
ken. Daarom monitoren we op rechtmatige 
declaraties en doelmatigheid van verleende 
zorg. Onder gepaste zorg verstaan we zorg die 
voor de gebruiker, op het moment van gebruik, 
noodzakelijk, effectief en doelmatig is. Voor 

misbruik hanteren we de 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 ver-
zwegen, opzettelijk een verkeerde of onvolle-
dige voorstelling van zaken gegeven wordt, 
valse opgave verstrekt wordt over de zorg of 
de in rekening te brengen tarieven, dan wel het 
meewerken hieraan. We spreken van fraude 
wanneer er sprake is van opzet, als de geleverde 
zorg niet aan de wettelijke kwaliteitseisen vol-
doet om een financieel voordeel te verkrijgen 
en als de zorgaanbieder misleidende informatie 
verstrekt. Onder misleidende informatie ver-
staan we: onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdige 
informatie die ertoe leidt dat een gemiddelde 
verzekerde een beslissing zou kunnen nemen 
die hij of zij anders niet zou hebben genomen, 
betreffende de keuze van een zorgaanbieder 
of tijdens de behandeling. De verzekerde kan 
door dit besluit, financieel of anderszins, schade 
lijden. Van oneigenlijk gebruik is sprake als er 
geldende regels worden gevolgd maar het effect 
volgens VGZ ongewenst is. Als we oneigenlijk 
gebruik signaleren en we geen maatregelen kun-
nen nemen om het oneigenlijk gebruik tegen te 
gaan, melden we dit bij de NZa en/of het minis-
terie van VWS.

Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoopge-
sprekken en de inkoopprocedures sluiten wij wel 
of geen contract met u. Indien een verzekerde 
gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde 
zorgaanbieder geldt er een lagere vergoeding 
op basis van de lijst maximale vergoedingen. 
Wij informeren onze klanten over het gecontrac-
teerde aanbod door middel van publicatie op de 
websites van onze merken. 

Voorbehoud voor wets- en beleids-
wijzigingen

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorg-
inkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aan-
gekondigde overeenkomsten en andere uitingen 
in verband daarmee tussentijds aan te passen 
indien wijzigingen (waaronder, maar niet uit-
sluitend, wijzigingen in wet- en/ of regelgeving) 
hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding 
geven. 
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Beleidswijziging, en dan?

Een overzicht van de wijzigingen in het zorgin-
koopbeleid ten opzichte van het voorgaande 
zorginkoopbeleid vindt u in hoofdstuk 5. Als we 
beleidswijzigingen doorvoeren tijdens het con-
tracteerproces, dan informeren wij u hierover via 
de Q&A op www.cooperatievgz.nl. 

Algemene Voorwaarden Zorg-
inkoop

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een con-
tractuele relatie aangaan, gelden de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Ze vormen een 
onmisbaar element in ons streven om samen 
met alle partijen in de zorg goede, betaalbare en 
toekomstbestendige zorg te organiseren.
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4. Betrokkenheid 
van klanten en 
zorgaanbieders

Wat vinden onze klanten van de zorg die 
zij krijgen, wat zijn hun wensen, behoef-
ten, waar lopen zij tegen aan, wat kan er 
beter? Welke normen zijn gangbaar in de 
zorg, hoe kijken zorgaanbieders aan te-
gen de zorg die zij leveren? Wij vragen het 
de zorgaanbieders en onze klanten. Wij 
krijgen kennis van en inzicht in klantbele-
ving uit bestaande informatiebronnen en 
door aanvullend onderzoek. Zo maken we 
gebruik van markt- en evaluatieonder-
zoek, patiëntwaarderingen op Zorgkaart 
Nederland (www.zorgkaartnederland.nl) 
en data die we krijgen via onze afdelingen 
Klantcontact, Klachtenmanagement en 
Zorgadvies & Bemiddeling.
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Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan 
zorgaanbieders en verzekerden naar hun ideeën 
voor de zorg. We zijn bijvoorbeeld actief op zoek 
naar good practices op het terrein van zinnige 
zorg. Dit is betere zorg voor de patiënt tegen 
lagere kosten, mede dankzij en altijd samen met 
zorgaanbieders.

Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en 
patiënten hebben zelf vaak goede ideeën 
over wat er anders of beter kan. Zo werkt VGZ 
bijvoorbeeld samen met de Diabetesvereniging 
Nederland om te onderzoeken hoe we glucose 
monitoring hulpmiddelen kunnen inkopen én 
vergoeden voor specifieke groepen. Op die 
manier betrekken we patiënten bij de inkoop 
én houden we rekening met de wensen van 
mensen met Diabetes. Zo houden we de zorg 
betaalbaar en sluiten we tegelijkertijd aan bij de 
behoeften van mensen.  De ideeën halen we op 
via co-creatiesessies, in onze inkoopgesprekken 
en via het VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het 
aandragen van good practices, ofwel zinnnige 
zorg: VGZ-Zinnige Zorg Loket.

Jaarlijks zetten we een aantal good practices 
van zinnige zorg extra in het zonnetje tijdens de 
Zinnige Zorg Award. In het tweede kwartaal van 
elk jaar worden de gouden, zilveren en bronzen 
Award uitgereikt aan die initiatieven die in de 
ogen van het Nederlandse publiek het beste 
bijdragen aan zinnige zorg.
 

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken 
die voor verzekerden van belang zijn, zoals 
zorg, gezondheid, klantwaardering en andere 
maatschappelijke onderwerpen. De ledenraad 
bestaat uit afgevaardigden van de leden van 
Coöperatie VGZ en moet goedkeuring geven 
aan de vaststelling van de jaarrekening, de 
benoeming van leden van de Raad van Bestuur 
en de Raad van Commissarissen. Personen die 
een verzekeringsovereenkomst sluiten met één 
van de zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ zijn 
daarmee automatisch lid van de coöperatie.
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17 Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2019 | Bijlage

D0031-201806

Onderwerp Wijziging

Onze visie op Hulpmiddelen Voor 2019 en verder zetten wij in op een toekomstbestendige visie op de con-
tractering van voetorthesen en aanverwante zorg. Wij gaan daarom in gesprek 
met enkele stakeholders en nemen hun input mee in de ontwikkeling van onze 
visie.

Minimumeisen Voor de dossiers waarop dit jaar de focus ligt, zijn de specifieke minimumeisen 
om in aanmerking te komen voor een overeenkomst uitgewerkt in de tabel in 
hoofdstuk 2. 

Proces zorginkoop Het inkoopproces is afgestemd op de dossiers  waarop dit jaar de focus ligt.

Vektis Vanaf 2019 streeft VGZ ernaar om leveranciers volledig op basis van Vektis-ge-
gevens en alleen digitaal te contracteren.

Wijzigingen inkoopplan 2019 t.o.v. inkoopplan 2018  
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