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1. Inkoopbeleid 2019

De zorg verandert voortdurend. Er komen
continu nieuwe medicijnen en behandelwijzen,
de verwachtingen 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 iedereen aan.

Zinnige zorg:
patiënt centraal en
verspilling voorkomen
3
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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 houden
van de zorg is een enorme maatschappelijke
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 versterken en de toegankelijkheid van de zorg ook
op de lange termijn behouden.

Zorginkoop VGZ: samen werken
aan zinnige zorg

te werken, terwijl er nu allerlei belemmeringen
zijn. Daarom doen we dit in co-creatie met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en
andere verzekerden. Door zo de kosten in de
hand te houden, hoeven premies en eigen risico
minder te stijgen. Zo leveren we een bijdrage
aan de solidariteit. 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 zorgaanbieders
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 organisatie 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.

We zien het als onze rol om zinnige zorg te
faciliteren en stimuleren. Dat sluit aan bij de
roep van artsen en andere zorgverleners om
hen de ruimte te geven om aan zinnige zorg
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Good practices in de praktijk
Met onze alliantiepartners uit het netwerk voor
zinnige zorg werken we concreet aan opschaling
van good practices. Geïnspireerd door initiatieven 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 aantoonbaar leiden tot zinnige zorg. Wij zetten ons maximaal 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 meerjarenovereenkomsten en/of afwijkende volume- en prijsafspraken. Onze inkopers laten u daarom graag,
ondersteund met kennis en ervaringen van de
aanbieders die ze aandroegen, de Good Practices 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

Onze visie op paramedische zorg

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 aandacht 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.

VGZ wil samen met zorgaanbieders in de eerstelijn werken aan een sterke, toekomstbestendige eerstelijn. Als paramedische zorgaanbieder
speelt u daarin een belangrijke rol. Daarnaast
helpt u bij het voorkomen dan wel uitstellen van
(duurdere) behandelingen in de tweedelijnszorg
en heeft u een cruciale rol in de bevordering van
zelfredzaamheid, participatie en terugkeer naar
werk. Voor onze klanten is het van belang dat
zorg dichtbij beschikbaar is. We streven er naar
dat patiënten zelf grip en regie krijgen als het
over hun gezondheid gaat.

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 bereidheid 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 gezondheidszorg.
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Ons inkoopbeleid paramedische zorg betreft de
volgende zorgsoorten:
• diëtetiek;
• ergotherapie;
• fysiotherapie;
•	huidtherapie voor de behandeling van lymfoedeem en littekentherapie;
• logopedie;
• oefentherapie;
• poliklinische paramedische zorg;
•	voetzorg (podotherapeuten/pedicures) voor
diabetes mellitus buiten de keten.
De focus binnen ons inkoopbeleid paramedische
zorg gaat uit naar fysiotherapie. Voor de andere
paramedische zorgsoorten continueren we grotendeels het huidige beleid, waarbij de looptijd
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van de overeenkomst per 2019 wordt aangepast
naar twee jaar en wij zorgaanbieders vragen om
gebruik te maken van de Patient Reported Experience Measure (PREM) zoals dat bij fysiotherapie al langer gebruikelijk is.
Inkoop fysiotherapie: gedifferentieerd en
selectief
Steeds meer klanten vragen ons waar de beste
fysiotherapie wordt geleverd voor het verhelpen of behandelen van een bepaalde klacht.
Die informatie is nodig om hen te helpen in de
keuze voor een zorgaanbieder. Tegen deze achtergrond kopen wij gedifferentieerd en selectief
zorg in. Dit doen wij op basis van de doelmatigheid van de praktijkvoering, kwaliteit van
de geleverde fysiotherapeutische zorg en het
meten van patiëntervaringen door middel van
de PREM. Bij indicaties zoals Claudicatio Intermittens, Parkinson en Lymfoedeem koopt VGZ
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selectief in. Met het gedifferentieerde inkoopbeleid stimuleren wij fysiotherapeuten om kwaliteit
te leveren en doelmatiger te behandelen. De
ondoelmatig behandelende fysiotherapeuten
contracteren we niet meer. Voor 2019 zetten wij
dit beleid voort.
Inkoop fysiotherapie: allianties
Het afgelopen jaar zijn wij twee allianties aangegaan met partijen die voldoen aan onze zinnige
zorg criteria: FysioTopics en Zorg1 en de daarbij
betrokken zorgaanbieders. De allianties hebben
als doel de kwaliteit van de fysiotherapeutische
zorg inzichtelijk te maken en de resultaten onder
de deelnemende zorgaanbieders continu te
monitoren en te verbeteren.

fieke nekklachten, schouderklachten, Chronic
Obstructive Pulmonary Disease (COPD) en artrosegerelateerde klachten. Hierbij komen wij tot
een landelijk toegankelijk aanbod.
VGZ gaat deze allianties aan om te komen tot
een verandering in de fysiotherapeutische zorg.
We faciliteren een transformatie waarbij de deelnemende zorgaanbieders worden gestimuleerd
(kosten-) effectieve zorg te leveren. Dit bereiken
wij samen met de alliantiepartners door implementatie van indicatie-specifieke zorgplannen,
een vaste productprijs af te spreken,onderling
van elkaar te leren en continu te verbeteren.
Door dit continue proces van verbetering zal
de zorg bij deze zorgaanbieders zich kwalitatief
onderscheiden van andere zorgaanbieders.

Samen met de alliantiepartners ontwikkelen
wij good practices voor de behandeling van de
indicaties aspecifieke lage rugklachten, aspeci-
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2. Toelichting op
onze criteria
We kopen zorg in op basis van minimumnormen en nieuwe inzichten uit good
practices. In dit hoofdstuk leest u meer
over deze criteria en inzichten, en over
ons beleid op het gebied van paramedische zorg voor 2019.

Focussen op aantal
speerpunten
7
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Registratie in kwaliteitsregisters
Wij verwachten van fysiotherapeuten dat zij
geregistreerd zijn in het BIG-register en dat zij
voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging.
•	Als fysiotherapeut staat u geregistreerd in het
Centraal Kwaliteitsregister (CKR) - Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) of in het register
van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).
•	
Als u een gespecialiseerde fysiotherapeut bent,
staat u eveneens geregistreerd in het deelregister van het CKR/KRF of het deelregister
van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).
U kunt alleen behandelingen declareren die
vallen onder de specialisatie als u staat ingeschreven in het specifieke deelregister.
Wij verwachten van zorgaanbieders diëtetiek,
ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en podotherapie dat zij geregistreerd
staan in het Kwaliteitsregister Paramedici.
•	Als u een gespecialiseerde ergotherapeut en
oefentherapeut bent, staat u eveneens geregistreerd in het deelregister van Kwaliteitsregister Paramedici voor de desbetreffende
specialisatie. U kunt alleen behandelingen
declareren die vallen onder de specialisatie
als u staat ingeschreven in het specifieke
deelregister;
•	Als u een gespecialiseerde logopedist bent,
staat u eveneens geregistreerd in het regis-
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ter van de Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie (NVLF) voor de desbetreffende verbijzondering. Deze registers
zijn Afasie, Hanen-ouderprogramma, Integrale zorg stotteren, Preverbale logopedie
(eten en drinken) en Stotteren. U kunt alleen
behandelingen declareren die vallen onder
de verbijzondering als u staat ingeschreven
in het specifieke deelregister.

Gedifferentieerde inkoop
fysiotherapie
Sinds 2017 koopt VGZ fysiotherapie gedifferen
tieerd in. Dit inkoopbeleid wordt voortgezet voor
2019. Wij bieden u digitaal een overeenkomst
aan op praktijkniveau. Wij kennen vier reguliere
overeenkomsten, met bijpassende vergoedingen. De verschillen tussen de overeenkomsten

Basis

zijn gebaseerd op:
•	wel/niet meten van patiëntervaring door
middel van de PREM;
•	de mate waarin de zorg doelmatig is op basis
van de geüniformeerde behandelindex over
het jaar 2017;
•	wel/niet implementeren van één of meer
good practice(s) met onze alliantiepartners,
het behalen van de (zorgplan) praktijkaudit
of in het bezit zijn een geldig effectiviteitsauditcertificaat.
Het type overeenkomst dat wij u aanbieden, sluit
aan op bovenstaande criteria. Zo stimuleren en
ontwikkelen we doelmatige en kwalitatieve zorg
en belonen we koplopers.
De vier overeenkomsten en voorwaarden worden hieronder nader toegelicht:

Generiek

Intensief

B

A

PREM
Response
� 10 verzekerden

PREM
Response
� 10 verzekerden

Behandelindex
120 t/m 149

Behandelindex
100 t/m 119
of 39 en lager1

Behandelindex
40 t/m 99

Behandelindex
40 t/m 99

Looptijd 1 jaar

Looptijd 1 jaar

Looptijd 2 jaar

Looptijd 2 jaar

Landelijke normen

PREM
Response � 100 van
cVGZ verzekerden
Good Practices en
Effectiviteitsaudit/
praktijkaudit2

 ok praktijken waar de behandelindex niet is berekend (bij negen of minder VGZ-klanten) krijgen een aanbod voor een generiek B
O
overeenkomst. Startende praktijken krijgen een aanbod voor een basisovereenkomst.
2
Vanaf 2019 komen zorgaanbieders alleen in aanmerking voor een intensief overeenkomst indien zij werken met één of meerdere door
onze alliantiepartners ontwikkelde good practices.
1
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Doelmatige zorg en de behandelindex
Wij bieden u een overeenkomst aan op basis van
de uniforme behandelindex fysiotherapie berekend over het jaar 2017. De grenswaarden voor
de verschillende overeenkomsten zijn opgenomen
in het overzicht met de vier overeenkomsten.
Praktijken met een behandelindex van 150 of
hoger bieden wij geen overeenkomst aan. Een
uitzondering hierop geldt voor praktijken die in
2018 een start- of generiek-overeenkomst met
VGZ sloten. Bij VGZ willen we deze praktijken de
mogelijkheid geven om de doelmatigheid van
hun handelen te vergroten. Voor deze praktijken
kent VGZ een vijfde type overeenkomst: de verbeterovereenkomst. Praktijken ontvangen voor
2019 een aanbod voor een verbeterovereenkomst met een looptijd van één jaar als ze aan
de volgende criteria voldoen:
•	een start- of generiekovereenkomst met VGZ
in 2018;
• een behandelindex van 150 of hoger;
•	meer dan negen consumerende VGZ-klanten
in 2017.
Met deze praktijken maken wij de afspraak om
de doelmatigheid/behandelindex te verbeteren.
Als u minder dan 9 consumerende VGZ klanten
heeft in 2017 dan wordt er voor uw praktijk geen
behandelindex berekend en ontvangt u een
Generiek B overeenkomst.

9

Intensiefovereenkomst
Het type overeenkomst dat wij u aanbieden sluit
aan op bovenstaande criteria. Wij bieden u een
basisovereenkomst, overeenkomst generiek B
of generiek A aan. Indien u een generiek A overeenkomst met ons aangaat en uw praktijk ook
voldoet aan de voorwaarden voor een intensief
overeenkomst, dan kunt u een intensief overeenkomst bij ons aanvragen.

Selectieve inkoop
ParkinsonNet
In 2016 zijn wij begonnen met de selectieve
inkoop voor de zorg voor klanten met de ziekte
van Parkinson bij fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten die zijn aangesloten
bij Parkinsonnet. Deze zorgaanbieders zijn
gespecialiseerd in de behandeling van de ziekte
van Parkinson. Hierdoor krijgen onze klanten
hun behandeling van een gespecialiseerde
therapeut en vermindert bijvoorbeeld het aantal
valincidenten. Dit beleid zetten we in 2019
voort.
ClaudicatioNet
Sinds 2017 kopen wij looptraining voor de
behandeling van etalagebenen in door fysio
therapeuten en oefentherapeuten die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet. Deze therapeuten
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geven onze klanten effectieve en passende zorg.
Daardoor is een operatie soms niet nodig.
Om het aantal operaties te verminderen, maken
wij substitutieafspraken met ziekenhuizen
over de verwijzing naar deze gesuperviseerde
looptraining. Dit beleid zetten we in 2019
voort.
Lymfoedeem
VGZ koopt de paramedische zorg voor klanten
met lymfevataandoeningen/oedeem alleen in
bij geregistreerd huidtherapeuten en fysiotherapeuten die een actuele registratie bezitten in het
aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut
van het Centraal Kwaliteitsregister fysiotherapie
(CKR), het aantekeningenregister Oedeemfysiotherapeut van Stichting Keurmerk Fysiotherapie
(SKF).

Inkoop overige paramedische
zorgsoorten
Voor de overige paramedische zorgsoorten
zetten wij in grote lijnen ons beleid van de afgelopen jaren voort. Net zoals in 2018 maken wij
gebruik van één overeenkomst voor de inkoop
van diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en voetzorg. Wel wijzigt de
looptijd van de overeenkomst naar twee jaar en
vragen wij zorgaanbieders om gebruik te maken
van de uniforme PREM.
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Inkoop paramedische zorgsoorten: meten van
patiëntervaringen
De ontwikkeling van de kwaliteit van zorg
begint bij het vragen aan de patiënt hoe deze
de verleende zorg heeft ervaren. In het Hoofdlijnenakkoord paramedische zorg 2017 – 2018 is
overeengekomen om de verschillende patiëntervaringsonderzoeken samen te brengen tot
één uniforme PREM, met name om administratieve lasten te verminderen. Wanneer de PREM
beschikbaar is voor de desbetreffende zorgsoort
binnen de looptijd van de overeenkomst, vragen wij zorgaanbieders diëtetiek, ergotherapie,
huidtherapie, logopedie en oefentherapie de
PREM toe te passen.
Inkoop logopedie: de vrijwillige
kwaliteitstoets
De vrijwillige kwaliteitstoets logopedie maakt
de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom logopedie inzichtelijk. Dit gebeurt
via een onafhankelijk onderzoek, ook wel ‘audit’
genoemd. De vrijwillige kwaliteitstoets logopedie is ontwikkeld door de NVLF in samenwerking met zorgverzekeraars en wordt door de
auditbureaus HCA en Kiwa uitgevoerd. De kosten voor de vrijwillige kwaliteitstoets zijn voor
rekening van de zorgaanbieder. De toets kijkt
onder meer naar de inrichting van de praktijk,
patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie,

gebruik van NVLF-richtlijnen en de wijze waarop
u het methodisch handelen zichtbaar maakt. De
kwaliteitstoets helpt u inzicht te krijgen in uw
werkwijze en geeft richting aan mogelijk noodzakelijke verbeter- of verandertrajecten om het
kwaliteitsniveau binnen uw praktijk waar nodig
te verbeteren. Indien u gedurende de looptijd
van de overeenkomst in bezit bent van een geldig vrijwillig kwaliteitstoetscertificaat, komt u in
aanmerking voor een hogere vergoeding.
Poliklinische paramedische zorgsoorten
De in 2018 gestarte overeenkomsten poliklinische paramedische zorg lopen door tot en met
31 december 2019. Voor zorgaanbieders die voor
2019 een nieuwe overeenkomst aanvragen, gelden dezelfde voorwaarden als voor de overige
paramedisce zorgsoorten zoals beschreven in
dit inkoopbeleid. Nieuwe overeenkomsten hebben ook 31 december 2019 als einddatum.
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Good practices
Om de zorg op de langere termijn betaalbaar
te houden, zet 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 practice zijn de
volgende:
•	vernieuwende methode, techniek, handelswijze, procedure, samenwerking of technologische ontwikkeling;
•	zinnige zorg; betere zorg voor de patiënt
tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd
samen met zorgaanbieders;
• de patiënt staat centraal;
• zorg is vastgesteld in de praktijk;
• de zorg is op andere plekken toepasbaar;
•	de zorgaanbieder wil een ambassadeursrol
vervullen richting zorgaanbieders.
Good practice: aspecifieke lage rugklachten
en aspecifieke nekklachten
Deze good practices omvatten een zorgplan
voor de behandeling van aspecifieke lage
rugklachten en aspecifieke nekklachten. Het
zorgplan is een omschrijving van de werkwijze
waaraan de geleverde fysiotherapie minimaal
dient te voldoen. Een zorgplan is opgebouwd uit
inhoudelijke richtlijnen van betrokken beroepsgroep(en) en regelt educatie, zelfmanagement,
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diagnose, behandeling en begeleiding. Het
zorgplan bevat een classificatiemodel op basis
van zorgzwaarte met aansluitend een aantal
(fysiotherapeutische) behandelprotocollen. De
behandelprotocollen waarborgen uniformiteit en
beschrijven de te verlenen fysiotherapeutische
zorg. Ook bevatten zij een uniforme standaard
van indicatie specifieke kwaliteitsinformatie.
Deze good practices kopen wij voor 2019 in bij
deelnemende zorgaanbieders die samenwerken
met onze alliantiepartners FysioTopics en Zorg1.
Met deze afspraken creëren wij transparantie
in de kwaliteit van geleverde zorg en realiseren we aantoonbare kwaliteitsverbetering en
kostenbeheersing. We kopen in op basis van
zorgplannen met een vaste vergoeding in plaats
van een vergoeding per behandeling. Hierdoor
ontstaat meer ruimte voor zorgaanbieders voor
het stimuleren van zelfmanagement, toepassing van e-health en het op maat aanbieden van
zorg. Wanneer er sprake is van een recidive van
dezelfde klacht binnen maximaal een jaar, dan
kan de klant bij de praktijk terecht zonder extra
kosten.

De (zorgplan) praktijkaudit vervangt het
effectiviteitstraject
De door de alliantiepartners ontwikkelde (zorgplan) praktijkaudit heeft als doel om de zorgaanbieder te toetsen op de geleverde kwaliteit van
fysiotherapeutische zorg en de juiste uitvoer van
de zorgplannen, conform de eisen in het kwaliteits- en toetsingskader van de alliantiepartners.
Als de geldigheidsduur van het effectiviteits
auditcertificaat van de zorgaanbieder afloopt,
dient deze te worden opgevolgd door een positieve (zorgplan) praktijkaudit. Uiterlijk op 1 januari 2020 heeft de zorgaanbieder met een Intensief overeenkomst de praktijkaudit met positief
resultaat doorlopen.
Zelf een good practice?
Wij zijn actief op zoek naar meer initiatieven
die de zorg verbeteren voor de patiënt en de
doelmatigheid verder vergroten. Wij nodigen
zorgaanbieders dan ook uit om deze initiatieven
aan te reiken via ons Zinnige Zorg Loket:
goodpractices@vgz.nl. Meer informatie treft
u aan in hoofdstuk 4 in de paragraaf ‘Samen
werken aan zinnige zorg’.
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3. Proces zorginkoop

Inkopen voor het
beste resultaat
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Een Intensief overeenkomst fysiotherapie
afsluiten met VGZ
Een praktijk die voldoet aan de voorwaarden van
de Intensief overeenkomst en al beschikt over
een Generiek A overeenkomst, kan de omzetting
naar een Intensief overeenkomst bij ons aan
vragen.

Het aanbod is beperkt geldig
Als u voor 2018 een overeenkomst met ons hebt,
krijgt u voor het jaar 2019 opnieuw een aanbod.
Als u niet reageert op ons nieuwe aanbod, herinneren wij u daar twee keer aan. Ons aanbod is
geldig tot 1 november 2018 en komt daarna te
vervallen.

Het contractaanbod voor fysiotherapeuten
Wij bieden fysiotherapeuten een gedifferentieerd aanbod met daarin verschillende voorwaarden. Gedurende het jaar informeren wij u met
spiegelinformatie over de behandelindex.

Afsluiten van een overeenkomst na de
uiterste tekendatum
Als u een aanbod voor een overeenkomst 2019
van ons heeft ontvangen en u bent niet tijdig
op dit aanbod ingegaan, dan vervalt dit aanbod.
Indien ons aanbod voor een generiek A of B
overeenkomst is vervallen, dan kunt u alleen nog
een basisovereenkomst aanvragen.

Aspirant-contractanten / nieuwe toetreders
Aspirant-contractanten zijn zorgaanbieders
die het voorgaande contractjaar jaar geen
overeenkomst hadden. U kunt gedurende het
hele kalenderjaar een aanvraag indienen via
contractmanagement.info@vgz.nl. U ontvangt
dan een contractaanbod voor een basisovereenkomst voor het resterende en het komende
kalenderjaar. Afhankelijk van de praktijksituatie
bieden wij u na dat jaar een andere overeenkomst aan.

Overeenkomsten worden niet met
terugwerkende kracht afgesloten
Wij sluiten geen overeenkomsten met terugwerkende kracht. We maken daarop een uitzondering als er sprake is van een aantoonbaar tekortkomen van onze kant.
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Procesverloop
In onderstaande tabel staan de belangrijkste data op een rij:
Marktverkenning

Afstemmen inkoopbeleid met beroepsgroep
en vereniging

Overeenkomst
definitief

Aanbieden overeenkomst/verlengingsbrief

Overeenkomst
getekend retour

Fysiotherapie

juni 2017 – maart 2018

maart 2018

augustus 2018

september 2018

uiterlijk 1 november 2018

Logopedie

juni 2017 – maart 2018

maart 2018

augustus 2018

september 2018

uiterlijk 1 november 2018

Oefentherapie Mensendieck/Cesar

juni 2017 – maart 2018

maart 2018

augustus 2018

september 2018

uiterlijk 1 november 2018

Ergotherapie

juni 2017 – maart 2018

maart 2018

augustus 2018

september 2018

uiterlijk 1 november 2018

Diëtetiek

juni 2017 – maart 2018

maart 2018

augustus 2018

september 2018

uiterlijk 1 november 2018

Huidtherapie

juni 2017 – maart 2018

maart 2018

augustus 2018

september 2018

uiterlijk 1 november 2018

Podotherapie

juni 2017 – maart 2018

maart 2018

augustus 2018

september 2018

uiterlijk 1 november 2018

Bereikbaarheid
Als u vragen heeft over het zorginkoopbeleid of
-proces, dan verwijzen wij u naar onze website.
Hier plaatsen wij alle relevante informatie en
vindt u de antwoorden op de meest gestelde
vragen.

Voor al uw vragen over paramedische zorg
waarop u het antwoord niet kunt vinden op de
website, kunt u contact opnemen met het Zorgaanbiedersloket voor paramedische zorg. Dit
kan telefonisch via 040 2975849 (bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur) of via
het contactformulier dat daarvoor beschikbaar is
via de button ‘contact’ op onze website. U ontvangt dan binnen vijf werkdagen een reactie.

14 Inkoopbeleid Paramedische zorg 2019 | Proces zorginkoop

Diversiteitsbeleid
We sluiten bij de zorginkoop geen zorgaanbieders 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 zorgaanbieders soortgelijke levensovertuigingen en
gezindten voorkomen als onder onze klanten.
Dat betekent dat we zorgaanbieders van alle
overtuigingen en gezindheid contracteren. Onze
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klanten kunnen, voor zover de verzekeringsvoorwaarden 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 gebruiken. 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 verzwegen, opzettelijk een verkeerde of onvolledige
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 voldoet om

een financieel voordeel te verkrijgen en als de
zorgaanbieder misleidende informatie verstrekt.
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 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 kunnen nemen om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan, melden we dit bij
de NZa en/of het ministerie van VWS.

Wel of geen contract
Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoopgesprekken 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 gecontracteerde aanbod door middel van publicatie op de
websites van onze merken.
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Voorbehoud voor wets- en
beleidswijzigingen
VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorg
inkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aangekondigde 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.

Beleidswijziging, en dan?
Een overzicht van de wijzigingen in het zorg
inkoopbeleid ten opzichte van het voorgaande
zorginkoopbeleid vindt u in hoofdstuk 5. Als
we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens het
contracteerproces, dan informeren wij u hierover via onze website: www.cooperatievgz.nl.

Algemene Voorwaarden
Zorginkoop
Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een contractuele 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 verzekerden
en zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet
alleen oog voor kwaliteit en betaalbaarheid
van de zorg, maar ook voor de ervaring
van onze klanten en van zorgaanbieders.
Wij vinden het belangrijk om de ideeën en
standpunten van zorgaanbieders en onze
klanten mee te nemen in ons zorginkoopbeleid.

Op zoek naar ideeën
van verzekerden,
zorgaanbieders en
patiëntenorganisatie
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Informatiebronnen

Samen werken aan zinnige zorg

Ledenraad

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

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.

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.

Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en patiënten hebben zelf vaak goede ideeën over wat
er anders of beter kan. 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.
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Wijzigingen inkoopplan 2019 t.o.v. inkoopplan 2018
Onderwerp

Wijziging

Gedifferentieerde inkoop fysiotherapie
wordt aangescherpt

De Generiek overeenkomst wordt gesplitst in Generiek A en Generiek B. De
splitsing vindt plaats op basis van de uniforme behandelindex.

Praktijken met behandelindex ≥150

Praktijken met een behandelindex ≥150 bieden wij geen overeenkomst aan.
Een uitzondering hierop geldt voor praktijken die in 2018 een start- of generiekovereenkomst sloten. Wij willen deze praktijken de mogelijkheid geven om de
doelmatigheid van hun handelen te vergroten.

Naamsverandering contractvorm

De naam ‘startovereenkomst’ is vervangen door ‘basisovereenkomst’ met
gelijke voorwaarden.

De behandelindex

Vanaf 2019 maakt VGZ voor de berekening van de behandelindex enkel gebruik
van de landelijk geüniformeerde behandelindex en rekenmethode.

Looptijd contract

De contractduur wordt vanaf 2019 verlengd van één naar twee jaar voor:
fysiotherapie Generiek A, logopedie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek ,
huidtherapie en voetzorg.

PREM

Toegevoegd: verzoek tot het toepassen van de uitvraag PREM voor diëtetiek,
huidtherapie, ergotherapie, logopedie en oefentherapie.

Effectiviteitstraject en audit voor intensief
contractant

Het effectiviteitstraject van SKMZ vervalt eind 2018. Vanaf 2019 wordt de
effectiviteitsaudit vervangen door de (zorgplan) praktijkaudit van onze
alliantiepartners. Per 1 januari 2020 is een geldig praktijkauditcertificaat
verplicht voor de intensief contractant.

Alliantiepartners

Toegevoegd: wij zijn in 2018 een alliantie aangegaan met FysioTopics en Zorg 1
en de betrokken zorgaanbieders.

Good practices

Toegevoegd: nieuw is de inkoop van de good practice aspecifieke nekklachten.

Kwaliteitstoets logopedie

De vrijwillige kwaliteitstoets logopedie is opgenomen in het beleid. Met
een geldig kwaliteitstoetscertificaat komt u in aanmerking voor een hogere
vergoeding.

19 Inkoopbeleid Paramedische zorg 2019 | bijlage

D0049-201803

inhoud

vorige

volgende

