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Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid
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 inkoopbe-
leid 2022. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid nodig zijn, dan informeren wij u daar-
over via cooperatievgz.nl/zorgaanbieders.

https://cooperatievgz.nl/zorgaanbieders


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 oplossin-
gen 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 toe-
nemende 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. Daar-
om 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 maatschappelij-
ke 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



Coöperatie VGZ & Diagnostiek en Trombosezorg
In het diagnostieklandschap is sprake van versnippering en capaciteitsoverschot, wat de  
transitie naar zinnige zorg belemmert. Wij streven naar Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) 
om zinnige zorg te realiseren. Dat leidt tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. 

Samen met aanbieders en verwijzers werken we aan een toekomstbestendig zorglandschap 
op basis van zinnige zorg. We doen dit onder andere door het maken van meerjarige afspraken met 
aanbieders. Hierbij zijn kwaliteit, integraliteit en doelmatigheid het uitgangspunt.

Dit doen we onder meer door regionale borging in de keten en schaalvergroting, door integrale  
samenwerking over disciplines heen en door het voorkomen van onnodige en dubbele diagnostiek. 
Ook digitale zorg en digitalisering in de keten is een randvoorwaarde voor succesvolle IDD. Deze  
transitie leidt er uiteindelijk toe dat patiënten en aanvragers eenvoudig, sneller en beter inzicht  
hebben in de diagnostiekuitslagen.

Verdieping en doorontwikkeling 
Integrale digitale diagnostiek
In 2022 leggen wij de focus op verdieping en 
doorontwikkeling van de huidige IDD-overeen-

komsten. Dit betekent dat wij in 2022 selectief en regionaal 
blijven contracteren. Onze regievoerders laten zien dat IDD 
mogelijk is. Dat is regionale diagnostiek georganiseerd door 
één regievoerder, voor de eerste en de tweede lijn, bestaan-
de uit laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie en hema-
tologie), medische microbiologie en pathologie. Vanwege de 
infrastructurele samenhang en de ontwikkelingen in de zorg 
rekenen we trombosezorg (VKA-begeleiding) ook tot IDD. 

In een aantal GHOR-regio’s is tot op heden nog geen IDD 
gerealiseerd. Richting 2022 kunnen zorgaanbieders in aan-
merking komen voor een IDD-overeenkomst in deze regio’s. 
Het gaat om de regio’s: Groningen, Friesland, Drenthe, 
Twente, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Amsterdam- 
Amstelland, Haaglanden, Hollands-Midden, Zuid-Limburg 
en Flevoland. Voor meer informatie, zie de minimumnormen 
en de planning die verderop in dit document zijn opgeno-
men. Het uitgangspunt daarbij blijft dat de zorgaanbieder 
de gehele GHOR-regio moet kunnen bedienen, omdat 
dit schaalvergroting stimuleert en geen zorgaanbieders 
bevoordeelt. 

Tweedelijns diagnostiek (inclusief tweedelijns beeld- en 
functiediagnostiek) is onderdeel van DOT’s en wordt door 
ons niet separaat ingekocht.

Trombosezorg
Elk jaar stijgt de vraag naar trombosezorg. 
Doordat huisartsen en voorschrijvende spe-
cialisten echter in toenemende mate kiezen 
voor Direct werkende Orale Anticoagulantia 
(DOAC’s), doen minder mensen een beroep op 
begeleiding door een trombosedienst. Deze 

ontwikkeling zet de huidige dienstverlening van trombose-
diensten steeds verder onder druk. Wij vinden het belangrijk 
dat de opgebouwde expertise behouden blijft. Dit stelt ons 
voor de uitdaging trombosezorg te faciliteren die betaalbaar 
én toekomstbestendig is en die voldoet aan de veranderen-
de behoefte van onze verzekerden. 

Wij streven bij de inkoop naar een acceptabel prijsniveau 
voor de reguliere trombosezorg. Concentratie, integratie en 
consolidatie van aan trombosezorg gelieerde activiteiten in 
bestaande infrastructuren zijn hiervoor noodzakelijk. Vanwe-
ge de infrastructurele samenhang voor wat betreft de bloed-
afname wordt deze zorg integraal meegenomen in de transi-
tie naar IDD en daarom decentraal belegd in de GHOR-regio. 
Voor wat betreft bijvoorbeeld het doseren en adviseren dient 
deze transitie GHOR-overstijgend te worden vormgegeven 
waarbij dergelijke activiteiten op grotere schaal centraal 
worden belegd.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Zinnige
 zorg 
werkt

https://www.cooperatievgz.nl/-/media/project/cooperatie-vgz/cooperatie-vgz/zorgaanbieders/zorgaanbieders/diagnostiek/inkoopbeleid/h190407-infographic-diagnostiek.jpg?h=1754&w=2480&hash=AEA1B95EAE04D45C7AA5B60BB9B4E41E
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1. Toelichting op onze criteria

Minimumnormen voor IDD-aanbieders
We kopen IDD’ers binnen de gestelde kwaliteitseisen zo zinnig en efficiënt mogelijk in. Dit draagt 
bij aan onze doelstelling om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden.

In 2022 komt de zorgaanbieder alleen in aanmerking voor een IDD-overeenkomst als deze aan 
bepaalde criteria voldoet. Wanneer bij het indienen van het aanbod de zorgaanbieder naar ons oor-
deel niet aan deze criteria voldoet, wordt het aanbod niet in behandeling genomen. Deze criteria 
komen sterk overeen met voorgaande jaren en omvatten het volgende:

• De zorgaanbieder voldoet aan de geldende kwaliteitseisen
• Het aanbod is in lijn met de GHOR-indeling
• IDD-aanbod bevat een ondertekende samenwerkingsovereenkomst waaruit blijkt dat de zieken-

huizen in de betreffende GHOR-regio onderdeel uitmaken van de samenwerking
• VGZ sluit met de IDD-regievoerder een contract voor eerstelijns diagnostiek en trombosezorg 

(VKA-begeleiding) in de GHOR-regio, waarbij ook afspraken worden gemaakt met betrekking tot 
de tweedelijnsdiagnostiek

• Het aanbod wordt ondersteund door (de vertegenwoordigers met mandaat van) de aanvragers 
van eerstelijns diagnostiek uit de betreffende regio

• De regievoerder gaat akkoord met het omzetplafond zoals gesteld door VGZ voor de betreffende 
GHOR-regio

• De regievoerder zorgt voor een substantiële kosten- en volumedaling. De regievoerder stelt zich 
daarbij toetsbaar op

Minimumnormen voor de open inschrijving voor eerstelijns diagnostiek en 
trombosezorg
De exacte criteria zullen worden opgenomen in de open inschrijving in een gedigitaliseerd inkoop-
traject. De criteria gaan vanzelfsprekend zowel over kwaliteit als over kosten.

Minimumnormen voor de open inschrijving voor beeld- en functiediagnostiek
Eerstelijns beeld- en functiediagnostiek wordt in 2022 ingekocht via een niet onderhandelbaar 
aanbod. De exacte criteria zullen worden opgenomen in de open inschrijving in een gedigitaliseerd 
inkooptraject. Gedurende 2021 en 2022 gaan wij samen met  gecontracteerde IDD-partijen in de 
regio werken aan zinnige beeld- en functiediagnostiek en tonen we hiervan de meerwaarde aan 
voor patiënt, aanvrager en verzekerde. Dit kan consequenties hebben voor de prijs en het volume 
voor aanbieders die eerstelijns beeld- en functiediagnostiek leveren in 2023. 
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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 zorgaanbie-
ders 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. Benieuwd naar praktijkvoorbeelden? Bekijk cooperatievgz.nl/
zinnige-zorg.

Vernieuwend DoelmatigMeetbaar bewezen

AmbassadeurOpschaalbaar

Een Good Practice is ...

en heeft 
een

Heeft u zelf een goed 
idee of initiatief rond 
zinnige zorg? 
We zijn continu op zoek naar 
Good Practices. Zo stimu-
leren we de ontwikkeling en 
opschaling van deze initiatie-
ven 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. 

Landelijke digitale zorginfrastructuur

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.

https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/zinnige-zorg
https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/zinnige-zorg
https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/zinnige-zorg


cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

               Proces
zorginkoop 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
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2.  Proces zorginkoop 

Het inkoopproces voor diagnostiek en trombosezorg verloopt in het inkoopseizoen 
2022 in drie delen:

1. Wij onderhandelen met nieuwe IDD-regievoerders over IDD in een GHOR-regio
2.  Wij maken mogelijk gebruik van de contractuele verlengingsmogelijkheid van bestaande 

overeenkomsten
3.  Wij openen mogelijk een open inschrijving en doen daar een niet onderhandelbaar aanbod voor 

de resterende niet-IDD regio’s

Deel 1: nieuwe regievoerders voor IDD 

We openen in 2021 geen offertetraject voor IDD-aanbiedingen. Aanbieders en samenwerkende 
partijen die een IDD-aanbod willen doen in de GHOR-regio’s waar tot op heden nog geen IDD 
gecontracteerd is, maken dit bij ons kenbaar per e-mail. Aan aanbieders die dit tijdig doen, stellen 
wij de informatie per e-mail beschikbaar. 

Hieronder staan de fasen in dit proces:

Fase 1
Uiterlijk 15 april 2021 maakt de aanbieder via e-mail haar belangstelling voor een 
IDD-aanbod kenbaar. De aanbieder ontvangt vervolgens de informatie. 

Fase 2

Uiterlijk 21 mei 2021 dient de aanbieder het aanbod in via e-mail. Wij beoordelen 
vervolgens of het aanbod aan de gestelde criteria voldoet. Indien we van mening 
zijn dat hieraan wordt voldaan, vinden er tot uiterlijk 4 juni 2021 inkoopgesprekken 
plaats. 

Fase 3
Uiterlijk 18 juni 2021 bereiken wij met de betreffende aanbieder (en samenwerkings-
partners) overeenstemming over de betreffende GHOR-regio.

Deel 2: verlenging van bestaande contracten

Wij hebben de intentie om met de huidige IDD-regievoerders de samenwerking voort te zetten. Een 
voorwaarde hiervoor is om vóór 1 juni 2021 wederzijds akkoord te bereiken over de resultaataf-
spraken voor tenminste 2022. Deze afspraken hebben betrekking op lagere kosten, integraliteit en 
kwaliteit. Wanneer wij niet tot een wederzijdse overeenstemming komen, starten wij in de betref-
fende regio(‘s) een open inschrijving (deel 3).

In de regio’s waar we op 18 juni 2021 nog geen nieuwe IDD-regievoerder voor 2022 hebben gecon-
tracteerd, is het mogelijk dat we gebruikmaken van de contractuele verlengingsmogelijkheid van 
de huidige open inschrijvingen. Hierover nemen wij contact op met de betreffende aanbieders vóór 
1 september 2021.

mailto:diagnostiek%40vgz.nl?subject=
mailto:diagnostiek%40vgz.nl?subject=
mailto:diagnostiek%40vgz.nl?subject=
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Deel 3: een open inschrijving met een niet onderhandelbaar 
aanbod via een gedigitaliseerd inkooptraject 
Vanaf 1 september 2021 start mogelijk een open inschrijving voor 2022 in een gedigitaliseerd inkoop-
traject voor (delen van) de GHOR-regio’s waar op dat moment geen IDD-regievoerder gecontracteerd 
is.  Er kan worden ingeschreven voor de eerstelijns diagnostiekkavels (klinische chemie en hematolo-
gie, medische microbiologie, pathologie en trombosezorg). Voor de kavels beeld- en functiediagnos-
tiek wordt tegelijkertijd een open inschrijving geopend.

Voor eerstelijns beeld- en functiediagnostiek geldt dat ziekenhuizen hiervoor niet de open inschrijving 
via een gedigitaliseerd inkooptraject moeten volgen, omdat dit voor ziekenhuizen onderdeel uitmaakt 
van de MSZ-inkoop en wordt opgenomen in de MSZ-overeenkomst. Overige aanbieders kunnen wel 
via de open inschrijving in een gedigitaliseerd inkooptraject (ook) op deze kavels inschrijven. 

Voor alle partijen gelden dezelfde kwaliteitseisen en tariefvoorwaarden. Aanbieders die inschrijven 
moeten voldoen aan bepaalde prijsvoorwaarden en kwaliteitscriteria. Te zijner tijd worden de criteria 
in een gedigitaliseerd inkooptraject kenbaar gemaakt. Ziekenhuizen moeten wel de open inschrijving 
via een gedigitaliseerd inkooptraject afronden om een overeenkomst te kunnen sluiten voor de eer-
stelijns kavels diagnostiek en/of trombosezorg.

Hieronder staan de fasen toegelicht:

Fase 1

De zorgaanbieder maakt via een e-mail kenbaar belangstelling te hebben om deel 
te nemen aan de open inschrijving 2022. Daarop versturen wij de inloggegevens 
voor een gedigitaliseerd inkooptraject. De open inschrijving start vanaf 1 september 
2021.

Fase 2

In een gedigitaliseerd inkooptraject doorloopt de zorgaanbieder de vragenlijst om 
aan te geven dat de aanbieder aan de criteria voldoet. Wij beoordelen of de zorgaan-
bieder aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan komt deze in aanmerking voor een 
overeenkomst. De open inschrijving sluit op 15 oktober 2021.

Leiden bovengenoemde inkoopprocedures om welke reden dan ook niet tot het gewenste resultaat 
en/of kunnen we niet aan onze zorgplicht voldoen, dan behouden we ons het recht voor om de eer-
stelijns diagnostiek en trombosezorg op een andere/aangepaste wijze in te kopen of om onderhands 
bij te contracteren.

De opgenomen tijdsplanning kan door ons worden gewijzigd. Wijzigingen in de tijdsplanning van het 
inkooptraject communiceren wij tijdig op onze website.

mailto:diagnostiek%40vgz.nl?subject=
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Tijdsplanning Deel 1, 2 en 3

2021 Periode Mijlpaal

Deel 1

Uiterlijk 15 april 2021 Kenbaar maken van belangstelling voor een IDD-aanbod

Uiterlijk 19 april 2021 Per e-mail beschikbaar stellen van informatie en kaders aan geïnte-
resseerden

Uiterlijk 21 mei 2021 Indienen aanbod per e-mail voor een nieuw IDD-initiatief

Uiterlijk 4 juni 2021 Inkoopgesprekken met aanbieders die voldoen aan de criteria van 
het IDD-aanbod

Uiterlijk 18 juni 2021 Bereiken van overeenstemming over een nieuwe IDD-overeenkomst

Uiterlijk 1 juli 2021 Bekendmaking van nieuwe IDD-regio’s op onze website

Deel 2

Uiterlijk 
31 augustus 2021

Datum waarop we berichten aan aanbieders of wij gebruikmaken 
van de contractuele verlengingsmogelijkheid voor bestaande over-
eenkomsten uit de open inschrijving 2021

Deel 3

Vanaf 
1 september 2021

Start inkooptraject open inschrijving 2022 via een gedigitaliseerd 
inkooptraject, inclusief bekendmaking conceptovereenkomst

Uiterlijk 
1 oktober 2021

Periode met mogelijkheid tot vragen stellen over de open inschrij-
ving via  een gedigitaliseerd inkooptraject en beschikbaar komen 
van antwoorden

15 oktober 2021 Sluiting open inschrijving 2022

Uiterlijk 
1 november 2021

Datum waarop we de gecontracteerde aanbieders uit de open 
inschrijving berichten over de uitslag daarvan

2022

Wanneer buiten dit tijdschema nieuwe zorgaanbieders toe willen treden en zij voldoen aan onze 
criteria dan kunnen wij een contractaanbod doen. De overeenkomst gaat in op de eerste dag van 
de maand dat de overeenkomst is geaccepteerd.

Mocht het inkopen van zorg om welke reden dan ook 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.
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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

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 dezelf-
de 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 overeen-
komsten sluiten als aan onze zorgplicht is voldaan.

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)

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.

https://cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
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Misbruik (fraude & misleidende informatie)
Er is sprake van misbruik als al dan niet opzettelijk feiten of omstandigheden door de zorgaanbie-
der 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. 

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 per-
sonen 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. Zorgverze-
keraars die onderdeel uitmaken van Coöperatie VGZ U.A. (hierna VGZ) kunnen bestaande en nieu-
we zorgaanbieders screenen. In het kader van fraude kijken wij nadrukkelijk ook naar lopende en 
afgeronde fraudeonderzoeken en het externe verwijzingsregister.

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.

Oneigenlijk gebruik
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
Gepast gebruik is zorg die op het moment van gebruik door onze verzekerde, noodzakelijk, effec-
tief en doelmatig is.

Wel of geen overeenkomst?

Afhankelijk van de uitkomsten van het inkooptraject, bieden wij zorgaanbieders wel of geen over-
eenkomst 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 zorg-
zoekers, bijvoorbeeld vgz.nl/zorg-regelen/zorgzoeker.

Heeft een zorgaanbieder geen overeenkomst met VGZ?
Dan gelden maximaal de vergoedingen zoals opgenomen in de ‘Lijst maximale vergoedingen niet 
gecontracteerde zorgaanbieders’ op cooperatievgz.nl/zorgaanbieders.

https://www.vgz.nl/zorg-regelen/zorgzoeker
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
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Tussentijdse aanpassingen van het inkoopbeleid en de 
inkoopprocedure
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.

Geen aanbesteding

VGZ is geen aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet of de Europese aanbeste-
dingsrichtlijnen. 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 aanbestedings-
regels en de aanbestedingsbeginselen. 

Algemene Voorwaarden Zorginkoop

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.

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/algemene-informatie


cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

                  
Bijlage

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
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Visie ontwikkeling beeld- en functie, Gedurende 2021 en 2022 gaan wij samen met  gecontracteerde 
IDD-partijen in de regio werken aan zinnige beeld- en functiediagnostiek.

IDD niet meer via een gedigitaliseerd inkooptraject, Aanbieders en samenwerkende partijen die een 
IDD-aanbod willen doen in de betreffende GHOR-regio’s, maken dit bij ons kenbaar per e-mail.

3.  Bijlage 

Wijzigingen inkoopbeleid 2022 t.o.v. inkoopbeleid 2021

mailto:diagnostiek%40vgz.nl?subject=


cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
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