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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
Geen vragenlijsten meer voor nieuwe aanbieders paramedische zorg

D0049 202107
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid
1 augustus 2021

Geen vragenlijsten meer voor nieuwe aanbieders
paramedische zorg

Inhoud

In ons inkoopbeleid voor 2021 en 2022 heeft een wijziging plaatsgevonden
ten aanzien van het aanbieden van een overeenkomst aan nieuwe toetreders.
Zij hoeven geen vragenlijst meer te doorlopen alvorens zij een overeenkomst
accepteren. De reden hiervoor is dat we het proces rond het aanvragen van een
overeenkomst willen versimpelen om de administratieve last te verlagen.
Lees meer over deze wijziging

Visie
1. Toelichting
2. Zorginkoop
3. Bijlage
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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 & Paramedische zorg
Samen met zorgaanbieders werken we aan een sterke en toekomstbestendige
eerste lijn met goede en betaalbare zorg die het herstel, de zelfredzaamheid en
participatie van onze leden bevordert.
Met onder andere Good Practices (praktijkvoorbeelden van zinnige zorg) en een selectief
inkoopbeleid voor 2022 stellen we doelmatige en kwalitatieve paramedische zorg beschikbaar
voor onze leden.
In de komende jaren willen we het aantal zinnige zorginitiatieven vergroten en toegankelijker
maken voor onze leden. We blijven ons daarom, net als voorgaande jaren, inzetten om samen
met zorgaanbieders Good Practices te ontwikkelen binnen de paramedische zorg.
Daarnaast willen we ons meer richten op het voorkomen van laag complexe zorg en het uitstellen van duurdere, niet effectievere, tweedelijnszorg. Om dit te voorkomen, zoeken we specifiek
naar bewezen, regionale praktijkvoorbeelden waarbij de samenwerking tussen de eerste- en
tweedelijns zorgaanbieders aantoonbaar beter is voor onze leden en tegelijkertijd de zorgkosten verlaagt. Wij vinden dit belangrijk, omdat we ervan overtuigd zijn dat paramedische zorg
een belangrijke rol speelt in de toekomst van ons zorgstelsel. In 2022 onderzoeken we daarom
graag samen met zorgaanbieders en beroepsverenigingen hoe we dit vorm kunnen geven in het
inkoopbeleid voor de aankomende jaren.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid
Good Practices

Bij de inkoop van
fysiotherapie stimuleren wij praktijken die
doelmatig behandelen,
de kwaliteit van zorg
inzichtelijk maken en die onze leden
behandelen met Good Practices.
In 2022 gaan er meer praktijken
werken met Good Practices, zodat
steeds meer leden kunnen profiteren van deze bewezen en effectieve
zorginitiatieven.

Digitale zorg

In 2022 gaan we
voor onze leden
actief op zoek naar
voorbeelden van
digitale zorg waarbij
eerstelijnszorg wordt voorkomen of
ondersteund. Met digitale zorg kan
de zorg dichterbij de patiënt worden
gebracht en het biedt kansen om
de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Samen met zorgaanbieders willen
we digitale zorg verder ontwikkelen
en het gebruik ervan stimuleren en
vergroten.

Selectieve inkoop

Wij willen de beste
zorg voor onze leden.
Daarom kopen we
ook in 2022 selectief
in voor de indicaties
Claudicatio Intermittens, Parkinson
en Lymfoedeem.

1. Toelichting op onze criteria
Wij vinden zinnige zorg en kwalitatieve zorg voor onze leden belangrijk, daarom
stellen wij minimumnormen aan de door ons gecontracteerde zorgaanbieders.

Fysiotherapie
Minimumnormen

Een verbijzonderde fysiotherapeut in de praktijk staat eveneens geregistreerd in het deelregister
van het KRF NL of het deelregister van SKF. Een verbijzonderde behandeling kan alleen gedeclareerd worden als de fysiotherapeut staat ingeschreven in het deelregister.

Inhoud

Alle fysiotherapeuten in de praktijk staan geregistreerd in het BIG-register, voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie
NL (KRF NL) of in het register van Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

Criteria en typen overeenkomsten

Visie

Wij kennen vier overeenkomsten met bijpassende vergoedingen. Op alle overeenkomsten zijn
dezelfde minimumnormen van toepassing. De verschillen tussen de overeenkomsten zijn gebaseerd op onderstaande criteria:
• De mate waarin doelmatige zorg geleverd wordt, berekend op basis van de Landelijke
behandelindex
• De implementatie van door ons erkende Good Practices

Overzicht overeenkomsten en criteria
De vier overeenkomsten en voorwaarden worden hieronder toegelicht:

Generiek B

Basis

Behandelindex
40 tot en met 104

Behandelindex
40 tot en met 99

Behandelindex
100 tot en met 119
of lager dan 40

Behandelindex
120 tot en met 149 of
geen behandelindex

Minimumnormen

Minimumnormen

Minimumnormen

Minimumnormen

Looptijd 1 jaar

Looptijd 1 jaar

Looptijd 1 jaar

Looptijd 1 jaar

3 geïmplementeerde
Good Practices

Intensief overeenkomst

Werken met Good Practices
Om te kunnen werken met de productfinanciering van een door ons erkende Good Practice heeft
een praktijk een Generiek A-overeenkomst of een Intensief overeenkomst nodig.
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3. Bijlage

Praktijken met een Intensief overeenkomst zijn onderdeel van de alliantienetwerken. Samen met
de netwerken werken we aan onze zinnige zorgstrategie. Een praktijk komt in aanmerking voor
een Intensief overeenkomst wanneer minimaal drie Good Practices geïmplementeerd zijn. Daarnaast heeft de praktijk over de periode januari 2019 tot en met december 2019 een Landelijke
behandelindex met een waarde van 40 tot en met 104. Meer hierover leest u op onze website.

2. Zorginkoop

Generiek A

1. Toelichting

Intensief

Inhoud

Behandelindex

Looptijd overeenkomsten Fysiotherapie

1. Toelichting

De minst doelmatige praktijken contracteren wij niet. Dit betekent dat we geen overeenkomst sluiten met praktijken die een behandelindex van 150 of hoger hebben. Praktijken die een goede verklaring hebben voor een afwijkende behandelindex kunnen uiteraard contact met ons opnemen.
Wij behouden ons het recht voor om bepaalde praktijken een andere overeenkomst aan te bieden
indien daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld als zij een grote bijdrage leveren aan zinnige zorg of
innovatie binnen de fysiotherapie. Indien een praktijk hiervoor in aanmerking komt, nemen wij contact op met desbetreffende praktijk.

Visie

Een recentelijk onderzoek van Vektis heeft aangetoond dat, vanwege coronavirus COVID-19, de
behandelindex over het jaar 2020 niet betrouwbaar is. Daarom maken wij voor de contractering
voor 2022 gebruik van de gecorrigeerde waarde van de Landelijke behandelindex over de periode
januari 2019 tot en met december 2019. De gecorrigeerde waarde is de laagste waarde die wordt
berekend van het betrouwbaarheidsinterval. Deze gecorrigeerde waarde is opgenomen in de spiegelinformatie die u via de website van Vektis kunt raadplegen.

Alle overeenkomsten Fysiotherapie eindigen op 31 december 2022.

Criteria selectieve inkoop

Claudicatio intermittens
Looptrainingen voor de behandeling van Claudicatio intermittens kopen wij selectief in bij fysio
therapeuten die zijn aangesloten bij Chronisch Zorgnet. Deze therapeuten geven onze leden effectieve en passende zorg, waardoor bovendien minder operaties nodig zijn.
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3. Bijlage

Lymfoedeem
Voor leden met lymfevataandoeningen/oedeem kopen wij paramedische zorg alleen in bij geregistreerde fysiotherapeuten die een actuele registratie bezitten in het deelregister Oedeemfysiotherapeut van het KRF NL of SKF.

2. Zorginkoop

Parkinson
Zorg voor leden met de ziekte van Parkinson kopen wij selectief in bij fysiotherapeuten die zijn
aangesloten bij ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn gespecialiseerd in de behandeling van de
ziekte van Parkinson. Hierdoor vermindert bovendien het aantal valincidenten.

Oefentherapie
Minimumnormen
Alle oefentherapeuten in de praktijk voeren volgens artikel 34 van de Wet BIG rechtsgeldig de titel
oefentherapeut, voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en staan kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
Een verbijzonderde oefentherapeut in de praktijk staat eveneens geregistreerd in het deelregister
van het KP voor de desbetreffende verbijzondering. Een verbijzonderde behandeling kan alleen
gedeclareerd worden als de oefentherapeut voor die verbijzondering staat ingeschreven in het KP
deelregister.

Criteria selectieve inkoop
Inhoud

Parkinson
Zorg voor leden met de ziekte van Parkinson kopen wij selectief in bij oefentherapeuten die zijn
aangesloten bij ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn gespecialiseerd in de behandeling van de
ziekte van Parkinson. Hierdoor vermindert bovendien het aantal valincidenten.
Claudicatio intermittens
Looptrainingen voor de behandeling van claudicatio intermittens kopen wij selectief in bij oefentherapeuten die zijn aangesloten bij Chronisch Zorgnet. Deze therapeuten geven onze leden effectieve en passende zorg, waardoor bovendien minder operaties nodig zijn.

Visie

Behandelindex
Samen met andere zorgverzekeraars en Vektis werken we aan de ontwikkeling van een landelijke
behandelindex voor oefentherapie. Zodra meer bekend is over deze landelijke behandelindex, informeren wij alle praktijken hierover.

Looptijd overeenkomst Oefentherapie
De overeenkomst Oefentherapie eindigt op 31 december 2022.

1. Toelichting

Voor het contractjaar 2022 maken wij geen gebruik van de behandelindex voor de inkoop van
oefentherapie.

2. Zorginkoop
3. Bijlage

9 | Inkoopbeleid Paramedische zorg | 2022 |

Logopedie
Minimumnormen
Alle logopedisten in de praktijk voeren volgens artikel 34 van de Wet BIG rechtsgeldig de titel logopedist, voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en staan kwaliteitsgeregistreerd
in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
Prestaties voor de verbijzonderde logopedische behandelingen Afasie, Hanen-ouderprogramma©,
Integrale zorg stotteren, Preverbale logopedie en Stotteren kunnen alleen gedeclareerd worden als
de logopedist voor die verbijzondering is opgenomen in het betreffende NVLF register.

Criteria selectieve inkoop

Vrijwillige kwaliteitscyclus logopedie

Inhoud

Parkinson
Zorg voor leden met de ziekte van Parkinson kopen wij selectief in bij logopedisten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Deze zorgverleners zijn gespecialiseerd in de behandeling van de ziekte
van Parkinson.

De kwaliteitscyclus logopedie is ontwikkeld door de NVLF in samenwerking met auditbureaus
HCA en Kiwa. De kwaliteitscyclus bestaat uit de onderdelen kwaliteitstoets, visitatie en kwaliteits
gesprekken. De kosten voor de vrijwillige kwaliteitscyclus zijn voor rekening van de zorgaanbieder.

Samen met andere zorgverzekeraars en Vektis werken we aan de ontwikkeling van een landelijke
behandelindex voor logopedie. Zodra meer bekend is over deze landelijke behandelindex, informeren wij alle praktijken hierover.

Looptijd overeenkomst Logopedie
De Overeenkomsten Logopedie en Logopedie Kwaliteitstoets eindigen op 31 december 2022.

2. Zorginkoop

Voor het contractjaar 2022 maken wij geen gebruik van de behandelindex voor de inkoop van
logopedie.

1. Toelichting

Behandelindex

Visie

Praktijken komen in aanmerking voor een overeenkomst met een hoger tarief, indien zij in het bezit
zijn van een geldig certificaat Kwaliteitstoets. De overeenkomst Logopedie Kwaliteitstoets gaat in
op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het certificaat behaald is. Praktijken
die de toets eenmaal hebben behaald, nemen vervolgens deel aan de kwaliteitscyclus. Indien een
praktijk niet deelneemt aan de kwaliteitscyclus, vervalt het hogere tarief zodra de geldigheidsduur
van het certificaat Kwaliteitstoets is verlopen. Desbetreffende praktijken dienen ons hierover tijdig
te informeren. Vervolgens ontvangt de praktijk van ons een aanbod voor een overeenkomst Logopedie (zonder kwaliteitstoets opslag). Onterecht gedeclareerde prestaties en uitbetaalde tarieven
vorderen we met terugwerkende kracht terug.

Ergotherapie
Minimumnormen
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3. Bijlage

Alle ergotherapeuten in de praktijk voeren volgens artikel 34 van de Wet BIG rechtsgeldig de titel
ergotherapeut, voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en staan kwaliteits
geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Inhoud
Visie

Een verbijzonderde ergotherapeut in de praktijk staat eveneens geregistreerd in het deelregister
van het KP voor de desbetreffende verbijzondering. Een verbijzonderde behandeling kan alleen
gedeclareerd worden als de ergotherapeut voor die verbijzondering staat ingeschreven in het
KP deelregister.

Criteria selectieve inkoop

Looptijd overeenkomst Ergotherapie

1. Toelichting

Parkinson
Zorg voor leden met de ziekte van Parkinson kopen wij selectief in bij ergotherapeuten die zijn
aangesloten bij ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn gespecialiseerd in de behandeling van de
ziekte van Parkinson.

De Overeenkomst Ergotherapie eindigt op 31 december 2022.

Minimumnormen
Alle diëtisten in de praktijk voeren conform artikel 34 van de Wet BIG rechtsgeldig de titel diëtist,
voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en staan kwaliteitsgeregistreerd in het
Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

2. Zorginkoop

Diëtetiek

Looptijd overeenkomst Diëtetiek
De overeenkomst Diëtetiek eindigt op 31 december 2022.

3. Bijlage
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Huidtherapie
Wij kopen huidtherapie in voor de behandeling van lymfoedeem en littekentherapie.

Minimumnormen
Alle huidtherapeuten in de praktijk voeren volgens artikel 34 van de Wet BIG rechtsgeldig de titel
huidtherapeut, voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en staan kwaliteits
geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Looptijd overeenkomsten huidtherapie
De overeenkomst Huidtherapie voor lymfoedeem en littekentherapie eindigt op 31 december 2022.

Dit inkoopbeleid richt zich op voetzorg voor patiënten met diabetes mellitus die niet is opgenomen
in een ketentarief.

Visie

Wij zien voetzorg voor patiënten met DM-II als een belangrijk integraal onderdeel van de ketenzorg DM-II. Het heeft onze voorkeur dat deze zorg onderdeel is van een integrale keten mét een
integrale bekostiging. Wij ervaren dat het in sommige regio’s lastig is om afspraken te maken over
voetzorg binnen het ketentarief. In uitzonderlijke situaties contracteren wij deze zorg ook buiten
het ketentarief. Zorggroepen blijven daarbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke afspraken met
podotherapeuten. Bijvoorbeeld over de indicatiestelling, coördinatie en afstemming van de zorg.
Hiervoor geldt een aangepast ketentarief. Wij stimuleren in onze tariefstelling van voetzorg om
deze binnen de keten te organiseren én te financieren. Zie voor meer informatie over ons beleid
ten aanzien van voetzorg DM-II het inkoopbeleid van huisartsenzorg.

Inhoud

Voetzorg voor diabetes mellitus (DM)

Minimumnorm

Looptijd overeenkomst Voetzorg bij diabetes mellitus

1. Toelichting

Alle podotherapeuten in de praktijk voeren volgens artikel 34 van de Wet BIG rechtsgeldig de titel
podotherapeut, voldoen aan de kwaliteitseisen van de beroepsvereniging en staan kwaliteits
geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

De overeenkomst Voetzorg bij diabetes mellitus eindigt op 31 december 2022.

Minimumnormen
Voor de paramedische zorgsoorten diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie sluiten wij overeenkomsten met ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (ZBC). Hierbij
worden dezelfde minimumnormen ten aanzien van alle fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten in het ziekenhuis en/of ZBC gehanteerd als hierboven bij de
desbetreffende zorgsoort vermeld.

Poliklinische zorgaanbieders kunnen gedurende het hele kalenderjaar een aanvraag voor een overeenkomst indienen via het formulier op onze website. De overeenkomsten Poliklinische paramedische zorg eindigen op 31 december 2022.
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3. Bijlage

Looptijd overeenkomsten Poliklinische paramedische zorg

2. Zorginkoop

Poliklinische paramedische zorgsoorten

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.

Door het gebruik van verschillende overeenkomsten binnen fysiotherapie willen wij het toepassen
en implementeren van Good Practices stimuleren. Hiermee dragen we bij aan een transformatie die deelnemende zorgaanbieders stimuleert om (kosten-)effectieve zorg te leveren, kwaliteit
inzichtelijk te maken en de resultaten onder de deelnemende zorgaanbieders continu te monitoren
en te verbeteren.

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

Vernieuwend

Meetbaar bewezen

Doelmatig

Opschaalbaar

Ambassadeur
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3. Bijlage

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

Landelijke digitale zorginfrastructuur

1. Toelichting

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.

Visie

Een Good Practice is ...

Inhoud

Ieder jaar halen we nieuwe initiatieven op bij zorgaanbieders en patiënten. Die werken we uit in
Good Practices en opschaalplannen. Benieuwd naar praktijkvoorbeelden? Bekijk cooperatievgz.nl/
zinnige-zorg. Met onze alliantiepartners FysioTopics en Zorg1 ontwikkelden we Good Practicesvoor de behandeling van aspecifieke lage rugklachten, aspecifieke nekklachten en schouderklachten. Op onze website vindt u meer informatie over deze Good Practices.

Proces

zorginkoop

cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

2. Proces zorginkoop
Procesverloop
In onderstaande tabel staan de belangrijkste data op een rij voor zorgaanbieders die in 2021 een
overeenkomst met einddatum 31 december 2021 hebben:
2021

Planning

Mijlpaal
Publicatie inkoopbeleid

Uiterlijk 30 september 2021

Aanbieden overeenkomst

Uiterlijk 7 november 2021

Ondertekening overeenkomst in VECOZO door
zorgaanbieder

Inhoud

Uiterlijk 1 april 2021

2022

Zorgaanbieders die in 2021 een overeenkomst (met einddatum 31 december 2021) met ons
hebben en voldoen aan de voorwaarden, ontvangen uiterlijk 30 september 2021 via het Zorginkoopportaal van VECOZO een aanbod voor contractjaar 2022. Het aanbod dat wij doen is niet
onderhandelbaar.

1. Toelichting

Het aanbod

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.

Het aanbod is beperkt geldig. Als zorgaanbieders het aanbod niet uiterlijk 7 november 2021 via
VECOZO accepteren, dan vervalt het aanbod.

Indien zorgaanbieders vragen hebben over de aangeboden overeenkomst, dan kunnen deze worden gesteld via het contactformulier op onze website. Het stellen van een vraag over het aanbod
resulteert niet in een aanpassing van de tekentermijn. Stel uw vraag daarom zo vroeg mogelijk.

2. Zorginkoop

Vragen over het aanbod

VEKTIS-gegevens
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3. Bijlage

Wij maken voor onze communicatie gebruik van de gegevens van VEKTIS. Het is belangrijk dat
zorgaanbieders hun gegevens in VEKTIS controleren en actueel houden. Indien er gegevens ontbreken of niet kloppen, kunnen wij zorgaanbieders niet goed informeren.

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

Nieuwe toetreders
Fysiotherapie

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

2. Zorginkoop

Een nieuwe toetreder is een praktijk die in 2021 geen overeenkomst met ons heeft. Nieuwe praktijken kunnen gedurende het hele kalenderjaar een aanvraag voor een overeenkomst indienen via het
aanvraagformulier op onze website. Voordat een nieuwe praktijk een aanbod voor een overeenkomst ontvangt, doorloopt de praktijk de vragenlijst in VECOZO.

1. Toelichting

Oefentherapie, logopedie, ergotherapie, diëtetiek, huidtherapie, voetzorg voor
diabetes mellitus, poliklinische paramedische zorgsoorten

Visie

Een nieuwe toetreder kan een overeenkomst aanvragen via het aanvraagformulier op onze
website. Indien wij op basis van een of meerdere van bovenstaande criteria een overeenkomst willen sluiten, ontvangt een nieuwe praktijk van ons een vragenlijst in VECOZO. Na het doorlopen van
deze vragenlijst ontvangt de praktijk een aanbod voor een overeenkomst Fysiotherapie Basis.

Inhoud

Wij hebben ruim voldoende fysiotherapiepraktijken gecontracteerd om te voldoen aan onze zorgplicht. Daarbij hebben onze leden voldoende keuze en is er slechts in uitzonderlijke gevallen sprake van wachttijden of wachtlijsten. Daarom zijn we niet actief op zoek naar nieuwe toetreders. Een
nieuwe toetreder is een praktijk die in 2021 geen overeenkomst Fysiotherapie met ons heeft. Het is
mogelijk dat we nieuwe overeenkomsten afsluiten, maar alleen als dit een duidelijke meerwaarde
biedt. We kijken hierbij, naast de reguliere inkoopcriteria, bijvoorbeeld naar één of meer van de volgende criteria:
• Kan de nieuwe toetreder een bereikbaarheidsprobleem oplossen? Bijvoorbeeld omdat een andere praktijk sluit, of er een nieuwe woonwijk in aanbouw is.
• Zorgt de nieuwe toetreder voor betere zorg dan andere praktijken? Bijvoorbeeld een verbeterde
samenwerking met de eerste lijn, of extra programma’s voor paramedische zorgverlening die
andere praktijken niet bieden.
• Heeft de nieuwe toetreder een onderscheidend zorgaanbod? Bijvoorbeeld met extra oog voor
duurzaamheid op het gebied van medisch inhoudelijke kwaliteit, klantbeleving en de kosten van
paramedische zorg.
• Biedt de nieuwe toetreder aanvullende keuzemogelijkheden voor onze leden én heeft de nieuwe
toetreder in de nieuwe situatie een economisch bestaansrecht?

3. Bijlage
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Misbruik, Oneigenlijk gebruik en Gepast gebruik (MOG)
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)
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.

Visie

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.

Inhoud

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.

Oneigenlijk gebruik

Gepast gebruik

1. Toelichting

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.

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

2. Zorginkoop
3. Bijlage
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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 van het inkoopbeleid en de
inkoopprocedure
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.

Voor alle zorgaanbieders met wie wij een overeenkomst sluiten, met uitzondering van aanbieders
MSZ en GGZ, gelden de Algemene Voorwaarden Zorginkoop. U vindt deze Algemene Voorwaarden
Zorginkoop op cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/algemene-informatie.

2. Zorginkoop

Algemene Voorwaarden Zorginkoop

1. Toelichting

Geen aanbesteding

3. Bijlage
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Bijlage

cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

3. Bijlage
Wijzigingen inkoopbeleid 2022 t.o.v. inkoopbeleid 2021
De tekst over kwaliteitstoets en kwaliteitscyclus logopedie is verduidelijkt.
Uiterlijke tekendatum is aangepast van 1 november naar 7 november.
Voor 2022 zijn alleen éénjarige overeenkomsten te sluiten.

Inhoud
Visie
1. Toelichting
2. Zorginkoop
3. Bijlage
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

1 augustus 2021

Geen vragenlijsten meer voor nieuwe
aanbieders paramedische zorg
In ons inkoopbeleid voor 2021 en 2022 staat in het hoofdstuk ‘Proces zorginkoop’ vermeld dat wij
bij nieuwe toetreders, voordat zij een aanbod voor een overeenkomst ontvangen, een vragenlijst
aanbieden in VECOZO. Deze werkwijze vervalt omdat we het proces rond het aanvragen van een
overeenkomst willen versimpelen om de administratieve last te verlagen. Dit betekent dat nieuwe
toetreders, na het invullen van het aanvraagformulier, in VECOZO zonder tussenkomst van een vragenlijst de overeenkomst kunnen accepteren.

Het IBAN-rekeningnummer wordt al door een centraal formulier uitgevraagd, waardoor er voor
sommige zorgsoorten geen relevante vraag meer is om te stellen in de vragenlijst.

Inhoud

Waarom komt dit te vervallen?

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Visie

Wanneer u als nieuwe toetreder paramedische zorg in 2021 of 2022 een overeenkomst aanvraagt,
kunt u in het aanvraagformulier direct al de gewenste overeenkomst kiezen, uw IBAN-rekeningnummer doorgeven en indien van toepassing uw kwaliteitstoets certificaat uploaden. Dit betekent
dat u in VECOZO alleen nog de overeenkomst hoeft te accepteren. Om uw aanvraag snel te kunnen afhandelen, adviseren wij om het juiste aanvraagformulier te gebruiken en deze volledig in te
vullen.

Veel gestelde vragen en antwoorden over het aanvragen van een overeenkomst
paramedische zorg als nieuwe toetreder.
Meer informatie over het aanvragen van een zorgovereenkomst fysiotherapie en paramedische
zorg is te vinden op de webpagina ‘Overeenkomsten’.

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid voor 2022 en is te vinden in het hoofdstuk
‘Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid’.

1. Toelichting

Wijziging inkoopbeleid 2022

2. Zorginkoop
3. Bijlage
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cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

