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Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid
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3. Bijlage

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment
kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking
tot het coronavirus en de impact daarvan op de zorg, gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2022. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid nodig zijn, dan informeren wij u daarover via cooperatievgz.nl/zorgaanbieders.

2. Zorginkoop

Wijzigingen inkoopbeleid 2022 t.o.v. inkoopbeleid 2021
Beleid transformatiegelden

Samen de zorg vooruit brengen
Transformatie van de zorg is urgenter dan ooit
Het coronavirus laat ons zien hoe kwetsbaar de zorg kan zijn. Zorgverleners hebben dag en nacht
gewerkt om zoveel mogelijk mensen passende zorg te bieden. Daar is veel doorzettingsvermogen
en creativiteit voor nodig. We hebben veel respect en waardering voor iedereen die dat mogelijk
maakt.
De zorg in Nederland is goed en - normaal gesproken - voor iedereen toegankelijk. Daar mogen we
met elkaar trots op zijn. En dat willen we in de toekomst zo houden. Maar hoe moet dat als er een
groeiend tekort is aan personeel en de kosten van de zorg blijven groeien ten nadele van andere
maatschappelijke sectoren, zoals onderwijs of klimaat?
De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt dat het noodzakelijk is om de zorg duurzaam te
transformeren: goed, toegankelijk en betaalbaar, ook op de langere termijn.

Toekomstbestendige zorg
Al vóór het uitbreken van het coronavirus waren er zorgen over de toekomst van de zorg. De
maatschappelijke opgave is dan ook om de zorg te vernieuwen. Dat willen we samen vormgeven.
Er is een versnelling op gang gekomen op het gebied van digitalisering, technologische oplossingen en de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Veel zorg kan bijvoorbeeld op afstand –
vaak zelfs thuis – plaatsvinden via telemonitoring en beeldbellen en wijkverpleegkundigen kunnen
in hun werk worden ondersteund met technologische oplossingen. Door gezamenlijk de geleerde
lessen op te schalen, kunnen we de zorg duurzamer maken.

Samen de zorg verbeteren
Als Coöperatie VGZ pakken we die handschoen graag op, samen met zorgbestuurders,
zorgprofessionals, patiënten, leden (onze verzekerden), overheden en werkgevers. We willen
ruimte creëren om met elkaar de zorg continu te verbeteren en te vernieuwen: de zorg verbeteren
en processen slimmer inrichten, zodat er meer tijd en aandacht is voor patiënten die dat nodig
hebben.
Vernieuwing en digitalisering zijn nodig om de zorg op langere termijn toegankelijk en betaalbaar
te houden voor onze leden. Ook kunnen we hiermee de oplopende personeelstekorten en de toenemende zorgvraag oplossen. Om dit te bereiken moeten we de inhoud en organisatie van de zorg
in beleid én praktijk duurzaam veranderen. Dit krijgen we alleen samen voor elkaar.
Ons inkoopbeleid voor 2022 beschrijft hoe we onze leden, samen met zorgprofessionals,
de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. We lieten ons daarbij inspireren door ideeën van
zorgverleners, ervaringsdeskundigen en andere experts. Het is onze ambitie om deze bewezen
goede voorbeelden – Good Practices – op zoveel mogelijk plekken in de zorg te verspreiden. Onze
inkopers en zorginnovators doen dat graag samen met alle partners in de zorg die met ons aan de
slag willen of al enige tijd aan de slag zijn, met zinnige zorg, zodat we Good Practices op dit gebied
zoveel mogelijk toegankelijk maken voor onze leden.

Van zorg verlenen naar zorg voorkomen
We zien het als een gezamenlijke opdracht om de zorg te verbeteren waar dat mogelijk is en
zorg in de toekomst, als dat kan, zelfs te voorkomen. Naast het implementeren van Good
Practices, sluiten we daarom aan bij bestaande landelijke programma’s op het vlak van betere
zorg tegen lagere kosten, zorg georganiseerd rond de patiënt, de juiste zorg op de juiste plek en
het programma ZE&GG.

Naast vernieuwing van de zorg, wint het stimuleren van gezondheid en vitaliteit aan belang. Daarom zien we voor onszelf een grotere rol in het stimuleren van (secundaire) preventie. Want tijdig en
gericht ondersteunen en begeleiden van (groepen) mensen met een verhoogd gezondheidsrisico
leidt tot minder druk op de zorg als geheel. Dat kan worden versterkt met interventies samen met
gemeenten en in de eerste lijn, die aantoonbaar leiden tot verbetering van de gezondheid, vitaliteit
en eigen regie van onze leden.

Met elkaar voor elkaar
De noodzakelijke transitie van de zorg draagt bij aan duurzaam behoud van kwaliteit,
toegankelijkheid en betaalbaarheid. Zo houden we als coöperatie zonder winstoogmerk de
zorg voor onze leden goed en toegankelijk, terwijl de premie niet meer stijgt dan echt nodig is.
Bovendien kan de overheid hierdoor de hoogte van het eigen risico beperken en het brede
basispakket voor iedereen behouden.

Hoofdpunten van ons beleid
Als toelichting op onze inkoopcriteria en de gehanteerde termijnen voor 2022 beschrijven we per
zorgsoort onze visie, mede gebaseerd op goede voorbeelden en initiatieven van u en uw collega’s.
We publiceren ons inkoopbeleid in inkoopdocumenten per zorgsoort en dat beleid is gebaseerd op
de volgende uitgangspunten:
 Zinnige zorg: betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten (individueel en collectief),
gebaseerd op de ideeën van zorgverleners
 Arbeidsmarkt: voorrang voor zorg die beter is voor de patiënt en vernieuwingen die de druk op
zorggebruik – en daarmee op personeel en budget – verlagen
 Digitalisering: ruim baan voor initiatieven die bijdragen aan zinnige zorg via digitalisering van
de organisatie of de inhoud van de zorg zodat die plaatsonafhankelijk wordt
 Ketensamenwerking: samenwerking in de keten van zorg en welzijn, met de patiënt als
uitgangspunt, aansluitend bij regionale knelpunten
Naast het duurzaam maken van de zorg zelf, voelen we ons als maatschappelijk betrokken
organisatie verantwoordelijk voor duurzaamheid in bredere zin. Het komend jaar onderzoeken
we hoe we deze verantwoordelijkheid invulling gaan geven in ons inkoopbeleid, in relatie tot de
ambities van de Green Deal Duurzame Zorg).
Dit inkoopbeleid is een uitnodiging om ons te helpen bij het waarmaken van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Alleen samen kunnen we de
zorg vooruit brengen.
Ab Klink, Marjo Vissers en Hans van Noorden
Divisie Zorg, Coöperatie VGZ
Arnhem, 31 maart 2021

Zinnige
zorg
werkt

Coöperatie VGZ & Medisch
Specialistische Zorg
In dit hoofdstuk geven we de visie op Medisch Specialistische Zorg weer, de uitwerking in
inkoopcriteria volgt in het volgende hoofdstuk.
Ons inkoopbeleid voor de Medisch Specialistische Zorg is gebaseerd op de principes van zinnige
zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders, die een bijdrage
leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.
We hebben veel waardering voor het zorgveld, dat zich enorm inspant om de zorg te vernieuwen. De
afgelopen jaren is – ook al voor de coronacrisis – een versnelling ingezet, onder meer op het gebied
van digitalisering, technologische oplossingen, verdere samenwerking tussen de eerste en tweede lijn
en meer regie voor de patiënt.
Tijdens de crisis in het afgelopen jaar is geëxperimenteerd met andere manieren van werken en het
aanbieden van digitale oplossingen. Dit heeft tot voorbeelden van zinnige zorg geleid die we willen
vasthouden en verder uitbouwen. Zo geven we de toekomst van de zorg samen verder vorm.
2022 is het laatste jaar van het hoofdlijnenakkoord MSZ 2019-2022. In dit akkoord zijn twee
dingen afgesproken: de kwaliteit van de zorg in Nederland verder verbeteren en bijdragen aan het
toegankelijk houden van zorg voor iedereen die zorg nodig heeft, zowel nu als op de lange termijn.
We willen deze uitgangspunten vasthouden en hebben daarom in ons beleid de volgende
hoofdpunten opgenomen:
• Digitalisering als aanjager voor zinnige en persoonsgerichte zorg
• Blijvende inzet op passende en zinnige zorg en bijbehorende lagere bedrijfskosten
• Verbeteren van toegang door gepaste inzet van dure geneesmiddelen
• Zorglandschap gereed voor toekomstige patiënten

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid
Digitalisering als aanjager van zinnige en persoonsgerichte zorg
We geven dit jaar speciale aandacht aan het onderwerp digitalisering. Digitalisering heeft het afgelopen
jaar bewezen belangrijk te zijn voor behoud van toegankelijkheid en continuïteit van zorg. Daarnaast
biedt digitale zorg kansen om de zorg persoonlijker, efficiënter en dichter bij de patiënt te organiseren.
We schalen Good Practices en FIT-initiatieven rond digitalisering versneld op en we spreken doelen af voor
de reductie van het aantal fysieke poliklinische consulten. Tenslotte willen we, samen met zorgaanbieders,
experimenteren met vernieuwingen die door de digitalisering van zorgpaden mogelijk worden.

Zinnige
zorg
werkt

Blijvende inzet op passende,
zinnige zorg en bijbehorende
lagere bedrijfskosten
In ons inkoopbeleid voor 2022 vertalen we het commitment aan zinnige en gepaste zorg
samen met aanbieders in concrete resultaten:
• Het voorkomen van zorg: inzet op Good Practices en
implementeren van de initiatieven van het project
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) en de
‘Beter laten’ lijst
• Het verplaatsen van zorg: dichterbij huis als het kan,
verder weg als het moet
• Het vervangen van zorg door andere zorgvormen, bijvoorbeeld door e-health
Om via deze transformatie te zorgen voor lagere
maatschappelijke kosten, moeten ook bedrijfskosten
structureel omlaag gebracht worden. We ontwikkelen
hiervoor continu speciale Good Practices, deze noemen
we FIT-initiatieven.
De beoogde transformatie vraagt een andere mindset, die uitgaat van de ideeën van zorgprofessionals,
gericht op het bieden van meerwaarde aan patiënten.
Ons beleid is er op gericht om zorgaanbieders die een
aantoonbare bijdrage leveren aan de gewenste transitie
comfort te bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door afwijkende volume- en prijsafspraken of door het afsluiten
van meerjarenovereenkomsten. Waar zorgaanbieders
inzetten op een transformatie met duurzame impact,
kunnen transformatiegelden ingezet worden. Dit
gebeurt op basis van door zorgaanbieders opgestelde
projectvoorstellen.

Verbeteren van toegang
door gepaste inzet van dure
geneesmiddelen
Voor onze leden streven we naar toegang tot het juiste middel, bij de juiste
patiënt en tegen de juiste prijs. Met zorgaanbieders
maken we afspraken over doelmatig voorschrijven, prijs
en gepast gebruik. Hier gebruiken we landelijke benchmarks voor. Wij vragen zorgaanbieders om geneesmiddelen gepast in te zetten. Daarvoor richten wij monitoringsinstrumenten in die bijdragen aan effectieve en
efficiënte inzet van bijvoorbeeld add-on geneesmiddelen. Wij stimuleren de uitwisseling en inzichten van
voorschrijfgegevens en uitkomsten van de behandeling
tussen zorgaanbieders, zodat zorgaanbieders van
elkaar kunnen leren.
Daarnaast zetten wij samen met een aantal zorgaanbieders in op passende (innovatieve) bekostigingsmodellen die de inkoopprikkels optimaliseren en zinnig
gebruik van geneesmiddelen stimuleren. Gepast
gebruik van add-on geneesmiddelen vergt de benodigde expertise over de inzet van complexe diagnostiek
en de toepassingsmogelijkheden van geneesmiddelen
als onderdeel en fase van de behandeling. Wij kopen
daarom niet alle geneesmiddelen voor elke indicatie in
bij alle zorgaanbieders. Het advies van de wetenschappelijke verenigingen weegt mee in onze keuze.
We willen gestructureerde registratie van de effectiviteit, bijwerkingen en de uitkomsten van de behandeling
met dure geneesmiddelen. Hiervoor is een landelijk
registratiesysteem nodig, waar lokale initiatieven op
aangesloten kunnen worden.

Zorglandschap gereed voor toekomstige patiënten
Tenslotte zien we dat de veranderingen in de demografie in Nederland en de ontwikkelingen in het
zorgaanbod en de arbeidsmarkt vragen om een herziening van het zorglandschap op de langere
termijn. Dit vraagt inzet van alle betrokken partijen, gebaseerd op een gezamenlijk beeld over de toekomst van het (regionale) zorglandschap. We streven daarom naar onderling afgestemde afspraken
over het verplaatsen van zorg en budgetten. Dit kan soms concentratie of overdracht van zorg betekenen of het overlaten van minder complexe zorg aan niet-academische ziekenhuizen. We kijken daarbij naar het totale aanbod in een
regio, dus ook naar de positie van ZBC’s, nieuwe (digitale) aanbieders en overige instellingen.

1. Toelichting op onze criteria
Wij hebben een zorgplicht naar onze verzekerden. Die borgen we samen met
zorgaanbieders. We hanteren onderstaande criteria bij het inkopen.
Minimumnormen
Wij kopen geen zorg in die niet voldoet aan de door de beroepsgroep bepaalde minimale volumeen kwaliteitsnormen. Hierbij volgen we de adviezen van de ZN Werkgroep Minimumnormen.

Zorg conform de stand van de wetenschap en praktijk
Inhoud

De zorg die wij contracteren en die verzekerd is op grond van de zorgverzekering, moet voldoen
aan de eisen die wet- en regelgeving aan die zorg stelt. Zorg die niet volgens de stand van de
wetenschap en praktijk is, vergoeden wij niet en deze mag niet bij ons worden gedeclareerd. Het
gaat daarbij om zorg waarvoor (nog) onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat deze effectief
en veilig is. De wijze waarop Zorginstituut Nederland (ZiNL) dit beoordeelt, is te vinden in het
ZiNL-rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ op de website van ZiNL. U vindt
hier ook een actueel overzicht van de standpunten en adviezen van ZiNL. Daarnaast houden wij
ons aan de voorwaardelijke toelating die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) stelt aan de behandeling van een aantal aandoeningen. De meest actuele lijst van voorwaardelijke toelatingen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Visie

Criteria

Landelijke kwaliteitsindicatoren en -normen

2. Zorginkoop

We gebruiken bestaande kwaliteitsindicatoren en normen om de doelmatigheid en kwaliteitsverschillen in de Medisch Specialistische Zorg te meten en vast te stellen. Hierbij kijken we naar onze
hoofdpunten van het inkoopbeleid, Good Practices en de top 30 van aandoeningen in het programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). We verwerken deze data in een door alle zorgverzekeraars gehanteerd uniform dashboard. Dit dashboard bespreken we met de zorgaanbieder
en indien nodig stellen we verbeterplannen voor. De lijst met de geselecteerde, landelijke kwaliteitsindicatoren en -normen kunt u raadplegen op onze website.

1. Toelichting

We kopen Medisch Specialistische Zorg in op basis van:
• Algemeen aanvaarde kwaliteitsindicatoren en -normen
• De bereikbaarheid van de zorg
• Zorgevaluatie en gepast gebruik
• De inzichten die we samen met zorgaanbieders hebben opgedaan met de implementatie van
Good Practices

Bereikbaarheid
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3. Bijlage

Een lange wachttijd botst met het streven naar toegankelijke zorg. Om de wachttijden in de
Medisch Specialistische Zorg waar nodig terug te dringen, kunnen wij zorgaanbieders vragen een
gefaseerd verbeterplan op te stellen. Dat gebeurt op basis van klantsignalen of gepubliceerde
wachttijden (bij overschrijding van de Treek-norm).

Wanneer dit verbeterplan niet aantoonbaar resultaat oplevert, zijn wij genoodzaakt onze verzekerden een andere zorgaanbieder aan te bieden. Volumeverschuivingen kunnen in dat geval ook
gevolgen hebben voor de zorgkostenplafonds van de instelling.

Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG)
Het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) vloeit voort uit het Hoofdlijnenakkoord (HLA) Medisch Specialistische Zorg 2019-2022. Het wordt uitgevoerd in opdracht van alle
HLA-partijen onder regie van het Zorginstituut Nederland. De doelstelling van het programma
ZE&GG is het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van alle partijen aan een
afgestemde cyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg
is. Zo worden de beschikbare publieke middelen effectief besteed en blijft optimale medische en
verpleegkundige zorg voor iedereen beschikbaar.

1. Toelichting

Schouderoperaties bij subacromiaal pijnsyndroom
Gastroscopie bij maagklachten
Operatie bij achillespeesruptuur
Standaard lab diagnostiek bij klinische patiënten
Urineverblijfscatheters bij klinisch stabiele patiënten die zelf kunnen plassen
Intraveneuze antibiotica wanneer overstap naar orale antibiotica mogelijk is
Standaard X-buik of X-thorax bij volwassenen met acute buikpijn
Standaard bloedkweken bij koorts
Behandeling en diagnostiek bij pijn op de borst
Artroscopieën bij degeneratieve knieën
Diagnostiek en behandeling van OSAS

Visie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inhoud

De implementatieagenda die is vastgesteld door ZE&GG bevat ruim 100 onderwerpen die geïmplementeerd kunnen worden. In de komende inkoopronde gaan we met de zorgaanbieders de uitvoering van de 10 onderwerpen die vanuit de ZN/NVZ-deal per zorgaanbieder zijn afgesproken verder
monitoren. Daarnaast geven wij uitwerking aan onder andere de volgende onderwerpen:

2. Zorginkoop
3. Bijlage
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Good Practices: praktijkvoorbeelden van zinnige zorg
Steeds meer zorgaanbieders en patiënten leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg.
‘Good Practices’ noemen wij dat. Dit zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg die
het beste bij patiënten past. Deze Good Practices zijn bedacht en uitgedragen door zorgaanbieders én helpen bij het aanpakken van personeelstekorten en oplopende maatschappelijke kosten.
Good Practices laten zien dat het mogelijk is om passende zorg te realiseren en tegelijkertijd de
betaalbaarheid te garanderen.
Ieder jaar halen we nieuwe initiatieven op bij zorgaanbieders en patiënten. Die werken we uit in
Good Practices en opschaalplannen.

Voorbeelden van Good Practices

Inhoud

Deze Good Practices vormen voor ons referenties in de inkoop. Samen met de zorgaanbieder
bespreken we de implementatie van deze initiatieven. Omdat we inmiddels ervaring hebben opgedaan met implementatie van vergelijkbare Good Practices, helpen onze inkopers hier graag bij.

Thuisbehandeling van exacerbaties van MS met methylprednisolonkuur

Visie

Door eigen productie van methylprednisolon in tabletvorm hoeven patiënten met MS niet meer
naar het ziekenhuis voor hun behandeling. Dit is patiëntvriendelijker en leidt tot de juiste zorg op
de juiste plek.
Bij een forse toename van ziektesymptomen bij MS-patiënten (exacerbatie, ook wel ‘schub’
genoemd) krijgen patiënten vaak een behandeling met intraveneus methylprednisolon 1000mg
gedurende drie dagen of 500mg gedurende vijf dagen. Deze behandeling vindt plaats op de dagbehandeling van het ziekenhuis, geeft een verhoogde kans op infecties en kan leiden tot onnodig
hoge zorgkosten.

Thuisbehandeling van
exacerbaties van MS met oraal
methylprednisolonkuur

Procesverandering

2. Zorginkoop

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis & Catharina Ziekenhuis Eindhoven

1. Toelichting

De behandeling met methylprednisolon kan ook veilig in de thuissituatie plaatsvinden, door middel
van een oraal tablet in dezelfde dosering. In Nederland was deze tabletvorm nog niet beschikbaar.
In omringende landen zijn deze tabletten wel beschikbaar, maar import wordt door de inspectie
niet goedgekeurd. Via ons Zinnige Zorg Netwerk is de apotheek van het Catharinaziekenhuis zelf
begonnen met de productie van 100mg methylprednisolon tabletten. Deze tabletten worden ook
geleverd aan ziekenhuisapotheken in de rest van Nederland. Hierdoor kunnen patiënten in de
thuissituatie behandeld worden en worden zij niet blootgesteld aan het infectierisico.
Neurologie

Waarom?
Bij een forse subacute verslechtering (exacerbatie, ook wel ‘schub’
genoemd) wordt vaak een behandeling gegeven met intraveneus
methylprednisolon 1000mg gedurende drie dagen of 500mg
gedurende vijf dagen op de dagbehandeling van het ziekenhuis.
Patiëntonvriendelijk(er), kans op infecties en leidend tot onnodige
hoge zorgkosten.

Doelgroep

Landelijk ongeveer 20.000 patiënten met MS.
Ongeveer 10% per jaar krijgt een exacerbatie: 2000.
Ongeveer 95% van deze patiëntengroep kan thuis behandeld worden (N = 1900.).
5% is te slecht en moet worden opgenomen.

Wat en hoe?

JZOJP: deze behandeling kan net zo goed en net zo veilig in de
thuis-situatie geven worden met oraal methylprednisolon in dezelfde dosering. In Nederland was deze capsulevorm voorheen niet
verkrijgbaar, in de omringende landen wel. Import wordt door de
inspectie echter niet toegestaan. Via het Zinnige Zorg Netwerk van
VGZ is Ziekenhuisapotheek Catharinaziekenhuis nu bereid gevonden om 100mg methylprednisolon capsules te produceren en aan
de ziekenhuisapotheken in Nederland te leveren.

Landelijke besparing

€ 2.3 mln (Kosten oud: € 3.330.000 - Kosten nieuw € 983.500)

Betrokken zorgverleners

Neuroloog, ziekenhuisapotheker

Orale medicatie thuis i.p.v. infuus
leidt tot minder infecties.

Gemiddeld € 1235,- minder
zorgkosten per patiënt

€ 1235

Hogere tevredenheid

Minder infecties

Edo Arnoldus | Neuroloog | ETZ (Elisabeth
TweeSteden Ziekenhuis)
“Terugval bij MS prima thuis te behandelen”

Arne Rutgers | Productieapotheker |
(CZE) Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Zorgkostenbesparing

G00915 | 2020-10
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3. Bijlage

Juiste Zorg op de Juiste Plaats:
patiëntvriendelijker

Benieuwd
naar meer
praktijkvoorbeelden?
Bekijk deze
op onze
website.

Bedrijfskosten
In het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 zijn we overeengekomen dat de volumegroei voor de
Medisch Specialistische Zorg steeds verder afneemt. Voor 2022 zullen we zelfs een volumekrimp
moeten realiseren om de verwachte groei op dure geneesmiddelen op te kunnen vangen. Om op
de langere termijn de positie en continuïteit van de zorgaanbieders te garanderen, is het nodig dat
deze transformatie gepaard gaat met het structureel omlaag brengen van de bedrijfskosten. Om
deze beweging te faciliteren, reiken we concrete initiatieven op de bedrijfsvoering (we noemen dit
FIT-initiatieven) en een aantal belangrijke lessons learned ten behoeve van kostenafbouw aan.

Een Good Practice is ...

Vernieuwend

Meetbaar bewezen

Doelmatig

Opschaalbaar

Ambassadeur

Visie

en heeft
een

We zijn continu op zoek
naar Good Practices. Zo
stimuleren we de ontwikkeling en opschaling van deze
initiatieven die leiden tot
zinnige zorg. Lees meer over
de kenmerken en criteria van
een Good Practice en dien uw
idee in op cooperatievgz.nl/
zinnige-zorg.

Inhoud

Heeft u zelf een goed
idee of initiatief rond
zinnige zorg?

Landelijke digitale zorginfrastructuur
1. Toelichting

De coronacrisis heeft een versnelling op het terrein van digitalisering gebracht. Wij willen die
ontwikkeling vasthouden. In het landelijke Informatieberaad hebben brancheorganisaties, de
Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS en zorgverzekeraars gezamenlijk prioriteiten
bepaald. De gezamenlijke focus is gericht op de programma’s Registratie aan de bron, Twiin,
MedMij, eOverdracht en MedicatieOverdracht. Daar is het een belangrijke randvoorwaarde dat
zorgaanbieders gebruikmaken van informatiestandaarden en generieke voorzieningen voor
adressering, toestemming, identificatie, authenticatie en autorisatie.

2. Zorginkoop
3. Bijlage
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Inkoopmethodiek en specifieke criteria
Inkoopmethodiek
We contracteren door middel van een onderhandelingsprocedure.
We sluiten bij voorkeur een overeenkomst met een zorgkostenplafond inclusief zorggarantie. Specifieke afspraken in lijn met het beschreven beleid kunnen door middel van aparte kavels vastgelegd worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij intramurale farmacie.

Tarieven

Inhoud

Wij differentiëren ons prijsbeleid naar zorgproduct, zorgproductgroep en groepen aandoeningen.
Zowel in het vrije als in het gereguleerde segment baseren we ons op reële tarieven. Hiervoor kijken we naar marktconforme kadertarieven, normatief opgebouwde prijzen, onderlinge vergelijkingen, historische prijsontwikkelingen en ontwikkeling van de productiviteit. Waar wij een onwenselijke of onverklaarbare variatie in prijzen signaleren, gaan we met de zorgaanbieder in overleg over
hoe we dit kunnen terugdringen. We vinden het namelijk erg belangrijk dat onze verzekerden voor
hetzelfde product zoveel mogelijk dezelfde marktconforme prijs betalen.
Om onze verzekerden inzicht te geven in de impact op het eigen risico publiceren wij de overeengekomen tarieven voor behandelingen tot een maximum van € 885.

Volume
Visie

We stellen met elkaar vast of de aangeboden volumes in lijn zijn met het beschreven beleid en de
afspraken in het Hoofdlijnenakkoord. Om de verwachte groei van dure geneesmiddelen op te kunnen vangen, zal in 2022 een volumekrimp nodig zijn. Waar relevant, wordt rekening gehouden met
de ontwikkeling van de zorgvraag.

Financiering onderhanden werk (FOHW)

2. Zorginkoop

Wij kunnen de FOHW 2 keer per jaar aanpassen (peildata onderhanden werk grouper 30 april en 31
oktober) als de omstandigheden veranderen. Hierbij worden bijzondere omstandigheden zoals de
huidige coronacrisis meegewogen.

1. Toelichting

Wij bieden in 2022 dezelfde faciliteiten voor de financiering van onderhanden werk, tegen dezelfde
voorwaarden als in 2021. FOHW kan verstrekt worden als in elk geval aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• De zorgaanbieder heeft een overeenkomst met ons
• Er is geen sprake van openstaande terugbetaling of overfinanciering aan ons
• De financiële situatie van de zorgaanbieder is naar ons oordeel voldoende gezond
• De zorgaanbieder biedt onderhanden werk aan aan de Onder-handenwerk-grouper, zodat we de
omvang kunnen bepalen
• De hoogte van de te verstrekken FOHW is gebaseerd op de productieomvang, waarbij een risicoafslag wordt toegepast

Doorbetalen bij overschrijdingen
Bij ZBC’s kunnen we stoppen met betalen van declaraties bij overschrijding van het zorgkostenplafond. Wij informeren een instelling hierover altijd vooraf en tijdig.

Om de voortgang van de gemaakte afspraken met de zorgaanbieder te evalueren en tot toekomstige afspraken te komen, baseren we ons graag op actuele data. Daarom bespreken we met de
zorgaanbieder per kwartaal onder meer:
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3. Bijlage

Monitoring

•
•
•
•
•

Zinnige zorg-initiatieven (Good Practices) en de implementatie daarvan
De productieontwikkeling en effecten van projecten op het vlak van zinnige zorg en gepast
gebruik
De onderhanden werk positie
Het uniforme dashboard voor het meten van de kwaliteit van zorg
De overzichten van wachttijden

Transformatiegelden
In het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 is overeengekomen dat transformatiegelden kunnen worden
ingezet als onderdeel van de individuele contracten tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. We
nodigen zorgaanbieders uitdrukkelijk uit om voorstellen in te dienen. De procedure en criteria hiervoor staan in bijlage 1.

Toegang tot geneesmiddelen

Inhoud

We willen dat onze leden toegang hebben tot de goede zorg. Om de kwaliteit van de behandeling
te borgen, maken we keuzes bij welke zorgaanbieder we bepaalde zorg voor specifieke indicaties
en bijbehorende geneesmiddelen inkopen. Dat doen we op basis van adviezen van verschillende
landelijke expertgroepen zoals de Commissie Beoordeling Oncologische Geneesmiddelen (CieBOM) en de Commissie Beoordeling Add-on geneesmiddelen (CieBAG). Verder vinden wij dat predictieve (moleculaire) diagnostiek een duidelijke plaats moet hebben binnen het behandeltraject
zodat vooraf beter kan worden bepaald welke patiënten baat kunnen hebben bij welk geneesmiddel. Hierop passen we onze contractering aan.

Visie

Intramurale farmacie

Gepaste inzet van geneesmiddelen
We zien dat geneesmiddelen soms efficiënter kunnen worden ingezet. Daarnaast is niet van alle
dure geneesmiddelen bekend of ze in de praktijk kosteneffectief zijn. We zien op dit vlak veel verbeterpotentieel en geven hier op vier manieren invulling aan:

1. Toelichting

1. W
 e bespreken periodiek benchmarkinformatie met de zorgaanbieder. Wij vragen zorgaanbieders
ook data met ons te delen zodat we kunnen komen tot verbeterafspraken.
2. W
 e zetten onder andere in op het reduceren van verspilling, het optimaliseren van de dosering
en/of behandelduur, het toepassen van hybride dosering of het niet meer inzetten van dure
geneesmiddelen als dit niet leidt tot gezondheidswinst (‘beter laten’).

2. Zorginkoop
3. Bijlage
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3. W
 ij ondersteunen zorgaanbieders door het ophalen en delen van gepast gebruik-initiatieven. We
maken dit onderdeel van onze contractuele afspraak. Ook investeren we in projecten en studies,
bijvoorbeeld om verspilling te reduceren.
4. W
 e kopen in op doelmatigheid en hanteren hiervoor kosteneffectiviteitsanalyses. Dit passen we
ook toe bij nieuwe middelen die op de markt komen. In het laatste geval maken we – al dan niet
landelijk – eerst met fabrikanten afspraken voordat wij het geneesmiddel contracteren, of we
passen andere restricties toe.

Afspraken en tarieven

Inhoud

In de eerste plaats geven we in onze afspraken met de zorgaanbieder de implementatie van
gepast gebruik-initiatieven concreter vorm. Daarnaast maken we met zorgaanbieders afspraken
over de tarieven waarbij onze referentietarieven leidend zijn. De voorlopige referentietarieven delen
we met de zorgaanbieder. We nemen contact op met verschillende regionale inkoopgroepen over
het inzetten van biosimilars en het toepassen van clusterinkoop. Vanaf 2022 zullen we prijsdifferentiatie per indicatie binnen één stofnaam introduceren. Dit doen we voor een beperkt aantal
geneesmiddelen. Specifiek voor maculadegeneratie bekijken we de kosten van de behandeling van
de patiënt in een jaar en stemmen daar het bekostigingsmodel op af.

Contractvormen

Visie

De kosten voor 60-70 procent van dure geneesmiddelen zijn goed te voorspellen. Soms is de prijs
echter zeer hoog en zijn de kosten onvoorspelbaar. Daarom maken we met de zorgaanbieder
gecombineerde afspraken over dure geneesmiddelen, deels in de vorm van plafondafspraken en
deels op nacalculatie. Dat laatste is van toepassing voor nieuwe stofnamen en of indicaties. Wij
spreken dit alleen af als de zorgaanbieder deze geneesmiddelen op netto-inkoopprijs met ons
afrekent. Daarnaast vinden wij gepaste inzet van geneesmiddelen belangrijk. De zorgaanbieder
bespreekt met ons welke initiatieven de aandacht hebben en tot welke resultaten dat leidt. Hierover maken we resultaatsafspraken met de zorgaanbieder. Om de contractwaarde vast te stellen
hanteren we referentietarieven.

Shared risk
1. Toelichting

Wij willen ervoor zorgen dat de zorgkosten binnen het hoofdlijnenakkoord blijven. Afspraken waarbij het volledige volumerisico bij ons ligt, passen daar niet bij. Afhankelijk van de contractvorm en
het geneesmiddelenbudget benaderen wij zorgaanbieders voor deze afspraken. Ons uitgangspunt
is dat scherpe inkoopafspraken en doelmatige inzet van geneesmiddelen door de zorgaanbieder
leiden tot ruimte voor volumegroei met behoud van marge.

Biosimilars

Monitoring
Wij monitoren op basis van gegevens de realisatie van onze afspraken, zodat we tijdig met zorgaanbieders het gesprek voeren over de ontwikkelingen. Onze aandacht gaat uit naar doelmatigheidsinitiatieven en de inzet van biosimilars en generieke geneesmiddelen. Ook vragen we zorgaanbieders inzicht te geven over de inzet van nieuwe geneesmiddelen.

Het Ministerie van VWS heeft het voornemen om per 2022 de epoëtines, de koloniestimulerende
factoren (g-csf) en de immunoglobulinen over te hevelen naar de intramurale farmacie. In dat
geval vergoeden wij de kosten van deze geneesmiddelen per 1 januari 2022 uitsluitend aan ziekenhuizen waarbij we met de zorgaanbieder afspraken maken over de prijs en het volume van deze
geneesmiddelen.
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3. Bijlage

Overheveling

2. Zorginkoop

Wij stimuleren concurrentie tussen originators en biosimilars waarin prijs- en volumeaanpassingen
door concurrentie tussen add-on geneesmiddelen worden gestimuleerd. Dat betekent dat we in
onze contractafspraken en tarieven rekening houden met de introductie van biosimilars. Dit beleid
kan tot prijsdifferentiatie leiden tussen biologicals en biosimilars.

Inhoud

Gezamenlijke inkoop

In 2022 streven wij onverminderd naar Integrale Digitale Diagnostiek (IDD). Dat is door één regievoerder georganiseerde regionale diagnostiek voor de eerste en de tweede lijn en voor laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie en hematologie), medische microbiologie en pathologie.
Vanwege de infrastructurele samenhang en de ontwikkelingen in de zorg rekenen we trombosezorg (VKA-begeleiding) ook tot IDD. De regievoerder mag samenwerken met onderaannemers. Dit
samenwerkingsverband bedient al onze leden en aanvragers in de GHOR-regio.

2. Zorginkoop

Meer informatie staat in het inkoopbeleid Diagnostiek en Trombosezorg.
Levert een zorgaanbieder eerstelijnsdiagnostiek? Ook dan is het inkoopplan Diagnostiek & Trombosezorg van belang.

1. Toelichting

Eerstelijns diagnostiek

Visie

Wij doen mee in het traject gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen van Zorgverzekeraars
Nederland (ZN). Samen met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders kopen wij specifieke dure
geneesmiddelen in. Indien mogelijk, delen wij deze middelen en de afgesproken voorwaarden met
de zorgaanbieder. Deze voorwaarden zijn dan een integraal onderdeel van de overeenkomst die wij
met de zorgaanbieder sluiten.

Specifieke onderwerpen
Ambulancezorg
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3. Bijlage

De NZa stelt op landelijk niveau budgettaire kaders vast en verdeelt deze grotendeels op basis van
spreiding en beschikbaarheid (RIVM-referentiekader). De NZa stelt ook de tijdslijnen vast die wij
volgen. De zorginkoop vindt in representatie plaats bij de 25 Regionale Ambulancevoorzieningen
(RAV’s). De ontwikkeling van de aanrijtijden en de resultaten van het kwaliteitskader ambulancezorg bespreken wij met de RAV’s in een periodiek overleg.

Audiologische zorg
De behandeling van tinnitusklachten op basis van cognitieve gedragstherapie (uitgevoerd met de
indicatie, kwaliteits- en inclusiecriteria voor CBT4T), beschouwen we als een Good Practice. We
contracteren deze behandeling niet bij alle audiologische centra.

Dialysezorg
Wij stimuleren thuisdialyse en contracteren dit indien er voldaan wordt aan de normen van de
beroepsgroep. Daarnaast faciliteren we niertransplantaties, onder meer door het project Nierteam
Aan Huis. Voor dialysecentra wordt de mogelijkheid van een andere contractvorm onderzocht.

Diepe veneuze interventie
We volgen de landelijke afspraken over de concentratie van de diepe veneuze interventie die de
zorgverzekeraars gemaakt hebben in het kader van kwaliteit.

Digitalisering

•
•
•

Inhoud

Onze verwachting is dat digitalisering een grote impact op de zorg zal hebben. We zien digitalisering als een middel wat leidt tot:
Meer dynamiek in de zorgmarkt, met vernieuwend en onderscheidend aanbod bij zorgaanbieders
Meer van onze leden kunnen gebruik maken van zinnige zorg door groei van plaats- en tijdonafhankelijk aanbod
Versterken van lange termijn doelstellingen: kwaliteit, betaalbaarheid, toegankelijkheid van de
zorg en verlichten arbeidsmarktproblematiek

Visie

In de inkoop willen we in, in lijn met de doelstelling van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het aantal fysieke poliklinische consulten met minimaal 25% reduceren als gevolg van
digitalisering.
Daarnaast schalen we Good Practices rond digitalisering versneld op. Voorbeelden zijn telemonitoring hartfalen en COPD, en de inzet van digitale keuzehulpen. Ook FIT-initiatieven welke gebruik
maken van digitale oplossingen zullen we onder de aandacht brengen.

1. Toelichting

Tenslotte zullen we, samen met zorgaanbieders, experimenteren met de mogelijkheden en vernieuwingen die door het digitalisering van zorgpaden mogelijk worden.

2. Zorginkoop
3. Bijlage

15 | Inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg | 2022 |

Epilepsiezorg en slaapgeneeskunde
Bij epilepsiezorg en slaapgeneeskundige zetten wij in op het bereiken van overeenstemming over
de vermindering van praktijkvariatie tussen zorgaanbieders. Verder contracteren we slaaponderzoeken bij voorkeur bij partijen die slaaponderzoeken op ambulante wijze uitvoeren.

Geriatrische revalidatiezorg
Wij geven geriatrische revalidatiezorg vorm samen met Eerstelijns Verblijf. Meer informatie hierover staat in het inkoopbeleid Eerstelijns Verblijf en Geriatrische revalidatiezorg.

Integrale geboortezorg
Wij gaan uit van een transitie naar integrale samenwerking op basis van zorgkostenneutraliteit.
Een voorwaarde hiervoor is een adequate schoning van de kosten van monodisciplinaire geboortezorg in de tweede lijn voor de pilotregio’s Integrale Geboortezorg. Meer informatie vindt u in het
inkoopbeleid Geboortezorg.

Deze behandeling kopen we in bij de oorspronkelijke MR CLEAN centra.

Inhoud

Intra-arteriële behandeling (IAT)
Parallelliteit, aanpassing NZa-regelgeving

Protonentherapie

Medisch Specialistische Revalidatiezorg (MSR)
Uitgangspunt bij de revalidatiezorg is dat we alleen instellingen contracteren die voldoen aan de
geldende kwaliteitseisen en randvoorwaarden uit het algemene beroepskader Medisch Specialistische Revalidatiezorg de actuele behandelkaders en zorgstandaarden voor specifieke doelgroepen.
Met het oog op klantgerichte en effectieve zorgverlening stimuleren we ketenvorming binnen de
revalidatiezorg.
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3. Bijlage

Binnen de MSR zien wij praktijkvariatie bij de inzet van een aantal behandelingen, waaronder klinische chronische pijn en klinische orgaanrevalidatie. Wij hechten er waarde aan om meer transparantie te krijgen over de inzet van deze behandelingen en zullen dit ook onderwerp van gesprek
maken.

2. Zorginkoop

Daarnaast vinden wij het in het kader van zinnige zorg belangrijk dat dure MSR-capaciteit alleen
voor hoog complexe problematiek wordt ingezet. Bij de doelgroepen ‘chronische pijn’ en klachten
aan houding en bewegingsapparaat (o.a. artrose) moet dat ertoe leiden dat laag-complexe hoog
volume MSR binnen de keten van een revalidatie focuskliniek en/of eerstelijns zorgaanbieder
wordt geleverd. Hierdoor wordt in verhouding dure infrastructuur en expertise bij de revalidatie-instellingen doelmatig ingezet en nemen ook de wachtlijsten voor complexe MSR-problematiek af.

1. Toelichting

In 2021 zijn drie aanbieders voor protonentherapie gecontracteerd en daarmee is voldoende zorgvolume gecontracteerd. Dit beleid wordt voor 2022 gecontinueerd. Dit betekent dat er niet meer
aanbieders worden gecontracteerd. Verder wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van een aantal aspecten van protonentherapie, een relatief nieuwe en kostbare therapie. Denk dan aan volumes, indicaties, prijsverschillen en de meerwaarde boven (MRI Linac gestuurde) radiotherapie.

Visie

In het kader van het vereenvoudigen van regels is de regelgeving rond parallelliteit in de DBC-systematiek in 2020 aangepast. Afgesproken randvoorwaarde is dat deze overgang budgetneutraal
gebeurt. In de zorginkoopafspraken wordt in 2022 rekening gehouden met de uitkomsten van de
impactanalyse waarvan de methodiek landelijk afgesproken is tussen zorgverzekeraars, FMS, NVZ
en NFU.

Tussen de verschillende aanbieders die revalidatiezorg aanbieden, zien wij differentiatie in kostprijsopbouw. Hier houden wij ook rekening mee in de tariefafspraken die wij maken.
Tot slot controleren we actief of er zinnige zorg geleverd wordt, zodat onnodige parallelliteit en
serialiteit van DOTs wordt tegengegaan.

Selectieve inkoop
Voor de polis ‘Gewoon ZEKUR Zorg’ kopen wij voor 2022 selectief zorg in (met uitzondering
van spoedeisende zorg en zorg die wordt geleverd op tertiaire verwijzing, zie polisvoorwaarden
Gewoon ZEKUR Zorg).

Visie

Het selecteren en inkopen van Medisch Specialistische Zorg voor Gewoon ZEKUR Zorg is onderdeel van het reguliere inkoopproces van Medisch Specialistische Zorg voor 2022. Zorgaanbieders
kunnen uiteraard ook zelf interesse kenbaar maken bij de zorginkoper.

Inhoud

Bij het selecteren van ziekenhuizen hanteren wij de volgende inkoopcriteria:
• Wij geven de voorkeur aan ziekenhuizen met het laagste prijsniveau (in 2021)
• Het ziekenhuis scoorde in juli 2021 gemiddeld het rapportcijfer 7 op Zorgkaart Nederland
• Binnen een straal van 30-45 kilometer moeten verzekerden voor planbare zorg bij een ziekenhuis
terecht kunnen
• Ziekenhuizen waarmee wij tenminste in 2022 een alliantieafspraak hebben gemaakt, hebben bij
ons de voorkeur (boven andere ziekenhuizen)
• Een algemeen ziekenhuis heeft de voorkeur boven een STZ-ziekenhuis of UMC
• Bij voorkeur contracteren wij een ziekenhuis met in het adherentiegebied een grote populatie
ZEKUR-verzekerden

Transgenderzorg

Trombosediensten
Meer informatie vindt u in het inkoopbeleid Diagnostiek en Trombosezorg.

1. Toelichting

Wij willen de wachtlijsten bij transgenderzorg verkorten. Daarom contracteren wij steeds meer
aanbieders voor transgenderzorg. We zien steeds meer ruimte voor decentrale transgenderzorg. Een belangrijke eis voor ons is dat er dan sprake is van een netwerk met aantoonbare
samenwerkovereenkomsten.

Zintuiglijke gehandicaptenzorg

Zelfstandige Behandelcentra

Naast de groei van dure geneesmiddelen zijn er ook regio’s waar de toegankelijkheid van sommige specialismes onder druk staat. We gaan ervan uit dat we voldoende zorg hebben ingekocht.
Indien de toegankelijkheid dusdanig onder druk komt te staan, zijn we genoodzaakt om binnen het
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3. Bijlage

Wij vinden het belangrijk om de zorg betaalbaar te houden. Nu en in de toekomst. Om de groeiende zorgvraag op te kunnen vangen hebben wij ons gecommitteerd aan het hoofdlijnenakkoord
net zoals andere partijen waaronder ZKN. De doelstellingen uit het hoofdlijnenakkoord laten geen
ruimte voor volumegroei in 2022. Er is wel een stevige groei op dure geneesmiddelen. Om deze
groei op te kunnen vangen moet er een krimp plaatsvinden op het volume van de overige te leveren zorg. Deze doelstelling geldt ook voor de Zelfstandige Behandelcentra.

2. Zorginkoop

De NZa-monitor 2020 Zintuiglijk Gehandicaptenzorg en een eventuele aanwijzing van VWS aan
de NZa vanwege een overschrijding van het Budgettair Kader Zorg zal worden betrokken bij de
contractering 2022. Op dit moment zijn de monitor en aanwijzing nog niet beschikbaar. Daarnaast
stellen we een bovengrens aan de zorgkosten per klant per jaar om doelmatigheid van de zorg te
bevorderen.

bestaande financiële kader de betreffende zorg in te kopen. Om deze groei op te kunnen vangen
blijven we kritisch kijken naar het bestaande zorgaanbiederspalet. Hierbij kunnen we de keuze
maken om substantieel minder zorg in te kopen of aanbieders niet te contracteren. Aanbieders
waarvoor dit mogelijk consequenties heeft, worden voor 15 mei 2021 geïnformeerd.
Minimumeisen voor de contractering van ZBC’s

•
•
•

•
•

•

2. Zorginkoop

We kopen zorg bij ZBC’s in op basis van de volgende punten.
• De zorgaanbieder levert kwalitatief verantwoorde zorg die doelmatig wordt verleend
• De zorgaanbieder onderscheidt zich op het gebied van klantbeleving
• Concurrerende prijsstelling
• De zorgaanbieder toont aan een duidelijke meerwaarde te hebben ten opzichte van het reeds
gecontracteerde ZBC-zorgaanbod op bovengenoemde punten

1. Toelichting

Selectiecriteria voor ZBC’s

Visie

•
•

Inhoud

•
•
•

De zorgaanbieder beschikt over een geldig inschrijfnummer in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel.
De zorgaanbieder voldoet aan en handelt volgens de relevante wet- en regelgeving, waaronder
de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).
Geldige WTZi / WTZa toelating. (De zorgaanbieder moet beschikken over een toelating WTZi als
dat wettelijk nodig is (of hij voldoet indien van toepassing aan de bepalingen uit de Wet toetreding zorgaanbieders, de Wtza). Daaruit moet blijken dat hij de aangeboden zorg mag bieden en
dat hij aantoonbaar voldoet aan de voorwaarden. Hij heeft ook alle andere registraties die vereist
zijn voor het verlenen van deze zorg.)
Het medisch en paramedisch personeel van de zorgaanbieder is BIG-geregistreerd.
De zorgaanbieder beschikt over een geldige AGB-code voor het leveren van de zorg.
De zorgaanbieder beschikt over een gecertificeerd veiligheidsmanagementsysteem, al dan niet
als integraal onderdeel van een kwaliteitskeurmerk.
De zorgaanbieder neemt deel aan relevante uitvragen van de IGJ en kwaliteitsindicatoren zoals
opgenomen in de Transparantiekalender. En er zijn geen openstaande aanwijzingen van de IGJ.
De zorgaanbieder en de zorg die hij verleent, voldoen aan alle eisen die de wet- en regelgeving
hieraan stellen.
U voldoet aan de minimumnormen van de beroepsgroep.
Er zijn minimaal 2 medisch specialisten aan het ZBC verbonden door middel van een toelatingsovereenkomst of loondienstverband voor minimaal 1,3 FTE gezamenlijk en 0,3 FTE individueel.
De instelling heeft bij invasieve ingrepen en bij klinisch verblijf een achterwachtregeling met een
of meer ziekenhuizen binnen de regio. In het geval van complicaties dient de behandeling binnen
30 minuten vanaf de locatie waar de behandeling plaatsvindt, overgedragen te kunnen worden
aan het desbetreffende ziekenhuis. Deze regeling dient schriftelijk vastgelegd te zijn en ondertekend door de partijen die hierbij betrokken zijn.

3. Bijlage
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2. Procesverloop
Tijdens het inkoopproces trekken we samen met de zorgaanbieder op om het beste
resultaat te halen. Dit doen we in lijn met de landelijk afgesproken Good Contracting
Practices. In dit hoofdstuk beschrijven we het proces en de planning van het inkoopseizoen 2022 en hoe wij omgaan met nieuwe toetreders, diversiteit van zorgaanbieders, misbruik en oneigenlijk gebruik.

Fasering en tijdlijnen

•
•
•
•

Inhoud

Uiterlijk 12 november 2021 informeren wij op onze zorgzoeker welke zorgaanbieders op dat
moment door ons gecontracteerd zijn voor 2022. Om een zorgaanbieder als gecontracteerd te
kunnen vermelden hebben wij overeenstemming bereikt over:
het zorgpakket dat de zorgaanbieder in 2022 aan onze klanten biedt
de te implementeren Good Practices
de bijbehorende financiële afspraak
de prijs- en de volumeofferte voor DBC-zorg-producten in het sjabloon 2021

Voorbereiden

Bij zorgaanbieders met een kleine VGZ-productie geldt dat het proces grotendeels digitaal
verloopt.

1. Toelichting

Het bespreken en implementeren van Good Practices is niet gebonden aan de fasering van het
zorginkoopproces. In alle fases worden nieuwe Good Practices ontwikkeld en aangeboden en we
bespreken graag de implementatie ervan.

Visie

Het inkoopproces start in april 2021 met de bekendmaking van de inkoopspecificaties. Dit inkoopbeleidsdocument is daar onderdeel van. Ons team Zorginkoop Medisch Specialistische Zorg licht
deze specificaties in april of mei toe. Tegelijkertijd maakt het team graag procesafspraken over de
tijdige contractering voor 2022.

Gesprekken over verbeterinitiatieven en Good Practices

2. Zorginkoop

Wij kopen Medisch Specialistische Zorg in op basis van de in dit document genoemde hoofdpunten en op basis van Good Practices. In mei worden de scores rondom een groot aantal behandelingen bekend. Wij zijn benieuwd naar de achtergronden van deze scores. Daarom gaan wij in mei en
juni graag met de medisch specialisten van de instelling in gesprek over de juiste interpretatie van
de data. Wij brengen bewezen en succesvolle Good Practices graag onder de aandacht. Deze praktijkvoorbeelden van zinnige zorg leiden tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Ook
gaan we graag op elk gewenst moment met instellingen in gesprek over nieuwe Good Practices.
Wij vinden het belangrijk om de gesprekken vroegtijdig en met de juiste personen te voeren, omdat
wij onze inkoopbeslissing baseren op de uitkomst van deze gesprekken.

Onderhandelen

Formaliseren van afspraken
De ervaring leert dat de formele afronding van de afspraken een behoorlijke inspanning vraagt en
tijd kost.
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Wij ontvangen graag een offerte met volumes en tarieven in de structuur 2021. Wij beoordelen de
offertes op product- en kavelniveau in lijn met het beschreven beleid.

Samen met zorgaanbieders bereiken we eerst overeenstemming over de behandelingen die we
voor 2022 wel en niet inkopen. Dat hangt samen met de publicatie door ZN van de geactualiseerde
minimumnormen.
We maken nadere procesafspraken over de te volgen stappen en deadlines. De belangrijkste
fasering en tijdlijnen hierbij zijn:
2021

Mijlpaal

Uiterlijk 1 april 2021

Publicatie inkoopbeleid VGZ

Uiterlijk 1 juni 2021

Procesafspraken inkooptraject 2022 zijn gemaakt en vastgelegd
(bij voorkeur in onderling overleg, zo nodig door VGZ)

Uiterlijk 15 mei 2021

Brief naar specifieke ZBC’s bij wie we mogelijk niet of minder dan
80% van de contractwaarde 2021* gaan inkopen in 2022

Uiterlijk 1 juli 2021

Aanmelding nieuwe ZBC’s

Vanaf 12 november

Publicatie en regelmatige update van reeds gecontracteerde
aanbieders voor 2022 tot minimaal 31 januari 2022

Inhoud

Datum

*Contractwaarde 2021 ten tijde van de publicatiedatum van dit stuk

2022

Visie

Mocht – om welke reden dan ook – het inkopen van zorg naar ons oordeel tot onvoldoende gecontracteerde aanbieders leiden en/of mochten wij niet aan onze zorgplicht kunnen
voldoen, dan behouden wij ons het recht voor om extra zorgaanbieders (onderhands) bij te
contracteren of op een andere, door ons te bepalen wijze zorg in te kopen.

1. Toelichting

Bereikbaarheid
Heeft u vragen over het inkoopbeleid? In veel gevallen vindt u het antwoord op uw vraag direct op
onze website. Mocht u het antwoord daar niet vinden, bekijk dan de webpagina Service & Contact.

Nieuwe toetreders ZBC’s
Om aan de zorgplicht te voldoen is het huidige gecontracteerde aanbod van ZBC’s toereikend. Als
nieuwe of overgenomen ZBC’s ons benaderen voor een overeenkomst, dan maken wij een overweging aan de hand van één of meerdere van de eerder genoemde criteria. Op basis van uitkomsten
op deze criteria kan er een passend voorstel worden gedaan.
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3. Bijlage

We behandelen alle zorgaanbieders gelijk. Dat wil zeggen dat we geen enkele zorgaanbieder op
voorhand uitsluiten. Wel stellen we via ons inkoopbeleid voorwaarden waaraan zorgaanbieders
moeten voldoen. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg wordt geleverd.
Voor nieuwe en al gecontracteerde zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde kwaliteitseisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. We behouden ons wel het
recht voor om een maximum te hanteren voor het aantal zorgaanbieders waarmee wij overeenkomsten sluiten als aan onze zorgplicht is voldaan.

2. Zorginkoop

Nieuwe toetreders

Het beoordelen van nieuwe ZBC aanbieders is een proces dat VGZ zorgvuldig uitvoert. Om tot een
contract met ons te komen moet de aanvraag uiterlijk 1 juli 2021 via het contactformulier op onze
website ingediend worden.

Diversiteitsbeleid: voldoende diversiteit in het zorgaanbod
Om onze leden met verschillende levensovertuigingen een passend zorgaanbod te bieden, streven
we naar voldoende diversiteit in het aanbod van gecontracteerde zorgaanbieders. Dit betekent dat
onze leden een passende zorgaanbieder moeten kunnen kiezen.

Misbruik, Oneigenlijk gebruik en Gepast gebruik (MOG)
Inhoud

Als zorgverzekeraar hebben wij een belangrijke rol in het toezicht op Misbruik, Oneigenlijk Gebruik
en Gepast Gebruik (MOG). Naast de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, monitoren we daarom
ook de rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde zorg. We hanteren daarbij de volgende
criteria misbruik, oneigenlijk gebruik en gepast gebruik.

Misbruik (fraude & misleidende informatie)

Onder misleidende informatie verstaan we: onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdige informatie die
ertoe leidt dat een 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 naar ons
oordeel ongewenst is en in strijd met de geest van de regels. Als we oneigenlijk gebruik signaleren
en we geen maatregelen kunnen nemen om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan, melden we dit
bij de NZa, IGJ en/of het ministerie van VWS.

2. Zorginkoop

Oneigenlijk gebruik

1. Toelichting

We spreken van fraude bij de situatie waarin de zorgaanbieder bewust valsheid in geschrifte,
bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen ten nadele van
de bij de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst van zorgverzekering betrokken personen en organisaties met het doel een prestatie, vergoeding, betaling of ander voordeel te krijgen
waarop de verzekerde dan wel de zorgaanbieder geen recht heeft of recht kan hebben. Zorgverzekeraars die onderdeel uitmaken van Coöperatie VGZ U.A. (hierna VGZ) kunnen bestaande en nieuwe zorgaanbieders screenen. In het kader van fraude kijken wij nadrukkelijk ook naar lopende en
afgeronde fraudeonderzoeken en het externe verwijzingsregister.

Visie

Er is sprake van misbruik als al dan niet opzettelijk feiten of omstandigheden door de zorgaanbieder worden verzwegen, al dan niet opzettelijk een verkeerde of onvolledige voorstelling van zaken
wordt gegeven, al dan niet opzettelijk valse opgave wordt verstrekt over de zorg of de in rekening
te brengen tarieven, dan wel het meewerken hieraan.

Gepast gebruik
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3. Bijlage

Gepast gebruik is zorg die op het moment van gebruik door onze verzekerde, noodzakelijk, effectief en doelmatig is.

Wel of geen overeenkomst?
Afhankelijk van de uitkomsten van het inkooptraject, bieden wij zorgaanbieders wel of geen overeenkomst aan. De voorwaarden die aan de zorg of de vergoeding ervan gesteld worden, kunnen
verschillen per polis.

Heeft een zorgaanbieder een overeenkomst met VGZ?

•
•

De zorgaanbieder ontvangt vergoedingen voor geleverde zorg conform overeenkomst
De zorgaanbieder wordt als ‘gecontracteerde zorgaanbieder’ vindbaar in onze Zorgzoekers

Onze verzekerden kunnen via de Zorgzoekers op de websites van onze merken zien met welke
zorgaanbieders wij een overeenkomst hebben. Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk één van onze zorgzoekers, bijvoorbeeld vgz.nl/zorg-regelen/zorgzoeker.

Dan gelden maximaal de vergoedingen zoals opgenomen in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet
gecontracteerde zorgaanbieders’ op cooperatievgz.nl/zorgaanbieders.

Inhoud

Heeft een zorgaanbieder geen overeenkomst met VGZ?

Tussentijdse aanpassingen

Visie

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorginkoopbeleid en zorginkoopprocedure tussentijds
aan te passen indien omstandigheden (waaronder, maar niet uitsluitend, wijzigingen in wet- en/of
regelgeving) daar naar het oordeel van VGZ aanleiding toe geven. Als we wijzigingen doorvoeren ,
dan informeren we u hierover op onze website cooperatievgz.nl/zorgaanbieders.
In situaties waarin dit inkoopbeleid onverhoopt niet voorziet, handelt VGZ naar bevind van zaken.
Als dit leidt tot een wijziging zoals hiervoor bedoeld, handelt VGZ zoals hierboven vermeld.

VGZ is geen aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet of de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Aanbestedingswet of de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn uitdrukkelijk
niet van toepassing op de zorginkoop door VGZ. De relatie tussen zorgaanbieders en VGZ wordt
uitsluitend beheerst door de precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid, waarbij die
precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid niet wordt ingevuld door de aanbestedingsregels en de aanbestedingsbeginselen.

1. Toelichting

Geen aanbesteding

2. Zorginkoop
3. Bijlage
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3. Bijlage
Wijzigingen inkoopbeleid 2022 t.o.v. inkoopbeleid 2021
Wijziging

Uitwerking onderwerpen
Zorgevaluatie en Gepast
Gebruik

Nieuw: Diagnostiek en behandeling van OSAS

Landelijke digitale
zorginfrastructuur

Het is een belangrijke randvoorwaarde dat zorgaanbieders gebruik
maken van informatiestandaarden en generieke voorzieningen voor
adressering, toestemming, identificatie, authenticatie en autorisatie.

Inkoop Zelfstandige
Behandelcentra

In het hoofdstuk toelichting op onze criteria zijn de uitganspunten,
minimumeisen voor en de selectie criteria voor ZBC’s toegevoegd.

Volume

We stellen met elkaar vast of de aangeboden volumes in lijn liggen met
de afspraken in het HLA. Om de verwachte groei van dure geneesmiddelen op te kunnen vangen, zal in 2022 een volumekrimp nodig zijn

Financiering
onderhanden werk

Oud: Wij kunnen de FOHW per kwartaal aanpassen als
uw omstandigheden veranderen.

Digitalisering

Nieuw: Meer focus op gestructureerde registratie van de effectiviteit,
bijwerkingen en de uitkomsten van de behandeling met dure geneesmiddelen

Intramurale Farmacie

Nieuw: Predictieve (moleculaire) diagnostiek zal een duidelijke plaats
krijgen binnen het behandeltraject en contractering

Intramurale Farmacie

Nieuw: Concrete acties om gepast gebruik initiatieven te bevorderen

Intramurale Farmacie

Nieuw: Inkopen op doelmatigheid en het hanteren van kosteneffectiviteitsanalyses waarbij we de mogelijkheid nemen om restricties toe te
passen

Intramurale Farmacie

Nieuw: Toepassen van prijsdifferentiatie op indicatie voor een beperkt
aantal geneesmiddelen.
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3. Bijlage

Intramurale Farmacie

2. Zorginkoop

In de inkoop willen we in, in lijn met de doelstelling van de NVZ, het
aantal fysieke poliklinische consulten met minimaal 25% reduceren als
gevolg van digitalisering.
Daarnaast schalen we good practices rond digitalisering versneld op.
Voorbeelden zijn telemonitoring hartfalen en COPD, en de inzet van digitale keuzehulpen. Ook FIT initiatieven welke gebruik maken van digitale
oplossingen zullen we onder de aandacht brengen.
Tenslotte zullen we, samen met zorgaanbieders, experimenteren met de
mogelijkheden en vernieuwingen die door het digitalisering van zorgpaden mogelijk worden.

1. Toelichting

Onze verwachting is dat digitalisering een grote impact op de zorg zal
hebben. We zien digitalisering als een middel wat leidt tot:
•M
 eer dynamiek in de zorgmarkt, met vernieuwend en onderscheidend
aanbod bij zorgaanbieders
•M
 eer van onze leden kunnen gebruik maken van zinnige zorg door
groei van plaats- en tijdonafhankelijk aanbod
•V
 ersterken van lange termijn doelstellingen: kwaliteit, betaalbaarheid,
toegankelijkheid van de zorg en verlichten arbeidsmarktproblematiek

Visie

Nieuw: Wij kunnen de FOHW 2 keer per jaar aanpassen (peildata onderhanden werk grouper 30 april en 31 oktober) als uw omstandigheden
veranderen. Hierbij worden bijzondere omstandigheden zoals de huidige
coronacrisis meegewogen.

Inhoud

Onderwerp

Onderwerp

Wijziging

Intramurale Farmacie

Nieuw: Netto inkoop afspraken voor alle nacalculatie afspraken, ook bij
gecombineerde contracten.

Dialysezorg

Voor dialysecentra wordt de mogelijkheid van een andere contractvorm
onderzocht.

Implantaten voor
kaakchirurgie

Vervallen: Wij hebben met leveranciers inkoopafspraken gemaakt over
implantaten voor kaakchirurgie. Deze inkoopafspraken zorgen ervoor
dat onze klanten behandeld worden met materiaal van dezelfde, goede
kwaliteit en tegen lagere tarieven. In 2022 kunnen zorgaanbieders bij
deze leveranciers aansluiten bij de inkoop door VGZ. Het door VGZ gerealiseerde tarief is leidend bij de inkoop.

Uitganspunt MSR

Oud: Uitgangspunt van ons beleid is dat we alleen instellingen contracteren die voldoen aan de kwaliteitseisen van Revalidatie
Nederland.

Transgenderzorg

We zien steeds meer ruimte voor decentrale transgenderzorg. Een
belangrijke eis voor ons daarbij is dat er dan sprake is van een netwerk
met aantoonbare samenwerkovereenkomsten.

Zintuiglijke
gehandicaptenzorg

De NZa-monitor 2020 Zintuiglijk Gehandicaptenzorg en een eventuele
aanwijzing van VWS aan de NZa vanwege een overschrijding van het
Budgettair Kader Zorg zal worden betrokken bij de contractering 2022.

Proces ZBC’s

Uiterlijk 15 mei 2021: Brief naar specifieke ZBC’s bij wie we mogelijk niet
of minder dan 80% van de contractwaarde 2021 gaan inkopen in 2022.

Procesverloop

Mocht – om welke reden dan ook – het inkopen van zorg naar ons
oordeel tot onvoldoende gecontracteerde aanbieders leiden en/of
mochten wij niet aan de zorgplicht kunnen voldoen, dan behouden wij
ons het recht voor om op een andere, door ons te bepalen wijze zorg in
te kopen.

Nieuwe toetreders

Om aan de zorgplicht te voldoen is het huidige gecontracteerde aanbod
van ZBC’s toereikend. Als nieuwe of overgenomen ZBC’s ons benaderen
voor een overeenkomst, dan maken wij een overweging aan de hand van
één of meerdere van de eerder genoemde criteria. Op basis van uitkomsten op deze criteria kan er een passend voorstel worden gedaan.
Het beoordelen van nieuwe ZBC aanbieders is een proces dat VGZ
zorgvuldig uitvoert. Om tijdig de mogelijkheid te hebben om tot een
contract met VGZ te komen raden wij aan om extra zorgaanbieders
(onderhands) bij te contracteren of het verzoek voor 1 juli 2021 via het
Zorgaanbiedersloket in te dienen.

Geen aanbesteding

VGZ is geen aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet
of de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Aanbestedingswet of de
Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn uitdrukkelijk niet van toepassing
op de zorginkoop door VGZ. De relatie tussen zorgaanbieders en VGZ
wordt uitsluitend beheerst door de precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid, waarbij die precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid niet wordt ingevuld door de aanbestedingsregels en
de aanbestedingsbeginselen.
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3. Bijlage

Tussen de verschillende aanbieders die revalidatiezorg aanbieden, zien
wij differentiatie in kostprijsopbouw. Hier houden wij ook rekening mee
in de tariefafspraken die wij maken.

2. Zorginkoop

Tariefafspraken MSR

1. Toelichting

Binnen de MSR zien wij praktijkvariatie bij de inzet van een aantal behandelingen waaronder klinische chronische pijn en klinische orgaanrevalidatie. Wij hechten er waarde aan om meer transparantie te krijgen
over de inzet van deze behandelingen en zullen dit ook onderwerp van
gesprek maken.

Visie

Praktijkvariatie MSR

Inhoud

Nieuw: Uitgangspunt is dat we alleen instellingen contracteren die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen en randvoorwaarden uit het algemene beroepskader medisch specialistische revalidatiezorg, de actuele
behandelkaders en zorgstandaarden voor specifieke doelgroepen.

Beleid transformatiegelden
In het Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord (HLA) 2019-2022 zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid om bilateraal transformatiegelden overeen te komen mits daarmee de transformatie wordt
ingezet. Aanbieders van medisch-specialistische zorg kunnen initiatieven indienen die bijdragen
aan de beoogde transformatie, aansluitend bij de doelstellingen uit het rapport van de Taskforce
‘De juiste zorg op de juiste plek’. Wij zien uw uitgewerkte schriftelijke ingediende voorstel graag
tegemoet. Wij toetsen uw voorstel aan de landelijke afspraken en ons inkoopbeleid. Het zorginkoopbeleid van VGZ is gebaseerd op onze visie over zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de
patiënt, tegen lagere kosten. Toegepast op de gedachte achter de juiste zorg op de juiste plek, willen we aanbieders uitdagen om voorstellen in te dienen die voldoen aan de volgende criteria:

•

•
•

•
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3. Bijlage

•

2. Zorginkoop

•

De totale hoogte van de VGZ-transformatiegelden is gebaseerd op ons landelijk marktaandeel
van het landelijk beschikbare transformatiegeld zoals overeengekomen in het HLA.
VGZ beoordeelt elk voorstel op basis van de criteria uit het HLA en de in deze aanvulling op het
inkoopbeleid gestelde voorwaarden. Inzet van transformatiegelden gebeurt op basis van inhoudelijke voorstellen. Aanbieders hebben niet per definitie recht op een deel van de beschikbare
gelden. Eventuele afstemming over het verkrijgen van transformatiegelden van meerdere verzekeraars vindt plaats op initiatief van de zorgaanbieder.
De afspraak over de inzet van transformatiegelden worden in een addendum bij het contract
opgenomen. In het HLA is afgesproken dat de transitiegelden worden verwerkt in de prijslijsten.
De transformatiegelden worden dan als een specifieke herleidbare opslag opgenomen in de
totale omvang van het contract (bedragen worden geoormerkt) en worden indien nodig in de
financiële afrekening verrekend tot de maximale overeengekomen opslag. VGZ staat open voor
alternatieve voorstellen voor het vastleggen van toegezegde transformatie-gelden als dat vanuit
het oogpunt van de administratieve lasten of onnodige complexiteit wenselijk is.
De implementatie van de voorgenomen initiatieven wordt door de zorgaanbieder en de verzekeraars gemonitord gedurende het contractjaar. Als de transformatiegelden niet conform de
afspraak worden ingezet, dan kan de trans-formatiebijdrage worden stopgezet en/of worden de
gelden verrekend.

1. Toelichting

•

Visie

Beschikbare transformatieopslag

Inhoud

•

Voorstellen hebben als doel om de zorg te ‘verplaatsen’ zodat deze ‘minder zwaar en soms minder langdurig’ wordt. De zorg sluit beter aan op de behoefte van de patiënt en wordt dichterbij of
in de thuissituatie van de patiënt geleverd.
Voorstellen zijn aantoonbaar beter voor de patiënt en substantieel goedkoper. Gerealiseerde
besparingen mogen niet worden ingezet voor het intensiveren of financieren van andere vormen
van zorg bij de indiener.
Het financiële resultaat van het initiatief moet bij voorkeur binnen één jaar, maar uiterlijk binnen
twee jaar zijn gerealiseerd zijn. Uiteraard moeten de initiatieven voldoen aan de criteria zoals ze
zijn overeengekomen binnen het HLA.
De criteria uit het HLA:
-D
 ragen bij aan de transformatie, zoals beschreven in het rapport van de Taskforce ‘Juiste Zorg
op de Juiste Plek’
- Zijn passend in het gedeelde meerjarenperspectief
- Zijn substantieel van aard
- Hebben een blijvend effect
- Bespaarde omzet wordt bij de zorgaanbieder(s) niet opgevuld
- Initiatieven worden binnen de contractering beoordeeld
- Tenminste één medisch-specialistische zorgaanbieder en één zorgverzekeraar zijn partij in het
initiatief.

cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

