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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
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

09 december 2021

Aanpassing bepaling toeslag voor structureel 
verminderde beschikbaarheid tweede lijn
In ons inkoopbeleid voor 2022 geven we in hoofdstuk 1 ‘Toelichting op onze criteria’  
toelichting op de toeslag wanneer er sprake is van structureel verminderde beschikbaarheid 
of bereikbaarheid van de tweede lijn. Naar aanleiding van gesprekken met de KNOV hebben 
wij de criteria voor de bepaling van de toeslag verduidelijkt en het proces voor aanvraag en 
verantwoording aangepast. 

Dit houdt het volgende in:
• Het verplicht aanleveren van een afbouwscenario over drie jaar vervalt.
• De volgende beoordelingscriteria zijn toegevoegd: 
 (1) de reisafstand van de verzekerde naar het nieuwe dichtstbijzijnde ziekenhuis
 (2) het aandeel verzekerden die dit betreft
 (3)  de potentie om samen te werken met andere verloskundigenpraktijken in een  

overlappend adherentiegebied.
• Verantwoording beperkt zich tot registratie van acute situaties. 

27 december 2021

Addendum digitale kraamzorg

In 2022 willen we aanbieders van kraamzorg de mogelijkheden geven om voorlichting en 
instructie deels digitaal aan te bieden. Daarvoor kan een addendum op het basiscontract 
2022 afgesloten worden. Aanbieders die dit wensen worden uitgenodigd om met ons con-
tact op te nemen. Toegevoegd op pagina 9.



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 & Geboortezorg
Samen met zorgaanbieders streven we naar toekomstbestendige geboortezorg 

waarin moeder en kind centraal staan. Daarom stimuleren we integrale samenwerking 
tussen verloskundigen, gynaecologen en kraam verzorgenden. Daarnaast zetten we  
in op het ontwikkelen van kwaliteits normen verloskunde met de beroepsgroep en  
op het bewaken van de toegankelijkheid van kraamzorg.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Betere zorg door 
integrale 
samenwerking

Door integraal 
samen te werken 

kunnen zorgaanbieders problemen 
in de zorgketen eerder herkennen en 
deze effectief oplossen. Onderlinge 
samenwerking en het gezamenlijk 
werken vanuit één dossier, verbetert 
de kwaliteit van de zorg en maakt 
innovatie mogelijk.
Wij hebben een voorkeur voor de 
borging van integrale samenwerking 
in één regionale juridische entiteit 
(integrale geboortezorg organisaties 
oftewel  IGO’s).

Kwaliteit 
verloskunde

Kwaliteit en doel-
matigheid zijn van 

groot belang om de 
toegang tot goede eerstelijns verlos-
kundige zorg te behouden. Daarom 
onderzoeken we samen met de 
beroepsgroep welke kwaliteitsnor-
men relevant zijn voor de toekomst.

Bewaken 
toegankelijkheid 

kraamzorg 

Kraamzorg is niet 
altijd en overal vol-

doende beschikbaar. Daar-
door krijgen onze leden soms geen 
of minder kraamzorg. Dat vinden 
wij een onacceptabele situatie voor 
onze leden. Tegelijkertijd hebben we 
begrip voor de lastige positie waarin 
kraamzorgorganisaties zich soms 
bevinden. 
•  Om de kraamzorg toekomstbesten-

dig te maken, is het nodig om de 
huidige manier van werken en het 
beschikbare aanbod te evalueren. 
Tot er structurele oplossingen zijn, 
vragen we aan zorgaanbieders 
om de beschikbare capaciteit zo 
eerlijk mogelijk te verdelen over de 
kraamvrouwen. 

•  Daarnaast onderzoeken we hoe we 
het beschikbaar stellen van oplei-
dingsplaatsen voor kraamverzor-
genden kunnen stimuleren om de 
instroom te bevorderen.

Digitalisering

Zorgaanbieders hebben zich sterk gemaakt om ook tijdens 
COVID-19 de noodzakelijke zorg te leveren. Ook in de geboor-
tezorg hebben we voorbeelden gezien van experimenten met 

digitale varianten van voorlichting, intake en consulten. Dit biedt 
voordelen voor de patiënt en kan de zorg efficiënter maken. Samen 

met zorgaanbieders onderzoeken we hoe dit onderdeel van het reguliere zorgaan-
bod kan worden.
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1. Toelichting op onze criteria

Wij vinden zinnige zorg en kwalitatief goede geboortezorg heel belangrijk. Daarom 
stellen we eisen aan het door ons gecontracteerde zorgaanbod. Hieronder gaan we 
in op de criteria voor de inkoop van monodisciplinaire geboortezorg. Daarna komen 
de criteria voor de integrale geboortezorg aan bod.

Monodisciplinaire geboortezorg

Hieronder staan de criteria voor verloskundige zorg, kraamzorg en eerstelijns geboortecentra.

Verloskundige zorg

Minimumnormen
Om als verloskundigenpraktijk een overeenkomst met ons af te kunnen sluiten, moet  worden vol-
daan aan de volgende minimumnormen:
• De verloskundigen die in de praktijk werken en verloskundige zorg verlenen, staan ingeschreven 

in het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).
• Alle verloskundigen die werkzaam zijn in de praktijk, registreren de zorginhoudelijke kwaliteitsin-

dicatoren (die met de landelijke beroepsvereniging zijn afgestemd). De resultaten van deze 
registratie wordt door de praktijk gebruikt om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren. De 
praktijk stelt de resultaten tijdig beschikbaar via de daarvoor ingerichte portal.

• De verloskundigenpraktijk neemt deel aan - of is vertegenwoordigd in - een Verloskundig Samen-
werkingsverband (VSV).

• De zorgprofessional die echo’s uitvoert, is geregistreerd in het register basisechoscopie van de 
Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland voor verloskunde en gynaecologie (BEN).

Overige contractafspraken
In de overeenkomst maken we onder andere de volgende afspraken:
• De verloskundigen die in de praktijk werken, handelen volgens het vigerende beroepsprofiel ver-

loskundige en de praktijk voldoet aan de vigerende praktijkinrichtingseisen.
• De verloskundigen die in de praktijk werken, nemen bij de zorgverlening de door de KNOV en/of 

het College Perinatale Zorg (CPZ) vastgestelde (multidisciplinaire) richtlijnen en standaarden in 
acht. Het vigerende Verloskundig Vademecum is de leidraad voor de zorgverlening.

Structureel verminderde beschikbaarheid tweede lijn
De beleidsregel verloskunde staat een toeslag op het tarief toe als er sprake is van structureel ver-
minderde beschikbaarheid of bereikbaarheid van de tweede lijn. Wanneer een zorgaanbieder hier-
mee te maken krijgt, stelt deze toeslag de zorgaanbieder in de gelegenheid om de samenwerking 
met de ander verloskundigenpraktijken in de regio en met het nieuwe dichtstbijzijnde ziekenhuis 
goed te organiseren. Hierbij moet naar een toekomstbestendige organisatie gestreefd worden 
waarna indien mogelijk de toeslag afgebouwd wordt.

Het toeslagpercentage is van toepassing op 2 onderwerpen: (1) het bekostigen van extra achter-
wacht in de regio, en (2) het organiseren van de samenwerking met andere praktijken in de regio 
en met nieuwe partijen.
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Praktijken die te maken krijgen met structureel verminderde beschikbaarheid in de tweede lijn, 
kunnen bij ons een offerte aanleveren. Deze zal beoordeeld worden op de criteria: 
(1) de reisafstand van de verzekerde naar het dichtstbijzijnde nieuwe ziekenhuis
(2) het aandeel verzekerden die dit betreft
(3) de potentie om samen te werken met andere verloskundigenpraktijken in een overlappend 
adherentiegebied. Als de betreffende praktijk met ons overeenstemming bereikt wordt achteraf als 
verantwoording een registratie van relevante acute situaties gevraagd. 

Gepast gebruik
Wij stimuleren gepast gebruik van verloskundige zorg en prenatale screening. Voor prenatale 
screening gaan we uit van maximaal 2 specifieke diagnose echo’s (SD-echo’s) per zwangerschap, 
op basis van de declaratiegegevens per praktijk.

Overeenkomst
De overeenkomst die wij afsluiten met verloskundigenpraktijken wordt digitaal aangeboden en is 
een niet-onderhandelbaar aanbod voor 1 jaar.

Kraamzorg

Minimumnormen
Om als kraamzorgorganisatie een overeenkomst met ons af te sluiten, moet aan de volgende mini-
mumnormen worden voldaan:
• De organisatie is HKZ of ISO9001 of NEN15224 -gecertificeerd, voor het toepassingsgebied 

kraamzorg.
• De organisatie registreert de kwaliteitsindicatoren en stelt deze tijdig beschikbaar op de landelij-

ke portal.
• De organisatie voert minimaal 150 kraamverzorgingen per jaar uit.
• De organisatie zorgt ervoor dat alle kraamverzorgenden geregistreerd zijn bij het Kenniscentrum 

Kraamzorg.
• De kraamzorgorganisatie neemt deel aan - of is vertegenwoordigd in - een Verloskundig Samen-

werkingsverband (VSV).
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Toegankelijkheid
In sommige regio’s is een deel van het jaar onvoldoende kraamzorg beschikbaar om voor alle klan-
ten het geïndiceerde aantal uren te verzorgen. Hierdoor dreigen sommige kraamvrouwen helemaal 
geen kraamzorg te krijgen. Wij vinden het onacceptabel als kraamzorgorganisaties de inschrijving 
van nieuwe kraamvrouwen weigeren in periodes dat de capaciteit in een regio onder spanning 
staat. Regionale samenwerking is dan noodzakelijk om alle kraamvrouwen de zorg te bieden die er 
nodig is. Daarom moeten de kraamzorgaanbieders de capaciteit eerlijk verdelen over alle kraam-
vrouwen. Het wettelijke minimumaantal uren kraamzorg is 24 uur. Wij vinden het belangrijk dat 
iedere kraamvrouw minimaal deze 24 uur krijgt eventueel aangevuld met medisch geïndiceerde 
uren. Overige uren dienen vervolgens pas verleend te worden als het minimale aantal uren voor 
alle kraamvrouwen gegarandeerd is. Hierop zullen wij monitoren.

Vanaf 2022 stimuleren we het beschikbaar stellen van opleidingsplaatsen, om de instroom in de 
kraamzorg te bevorderen. Hiertoe zullen we informatie uitvragen aan zorgaanbieders en de moge-
lijkheden van tariefdifferentiatie op dit onderwerp onderzoeken.

Digitale kraamzorg
In 2022 willen we aanbieders van kraamzorg de mogelijkheden geven om  voorlichting en instruc-
tie deels digitaal aan te bieden. Daarvoor kan een addendum op het basiscontract 2022 afgesloten 
worden. Aanbieders die dit wensen worden uitgenodigd om met ons contact op te nemen.

Gepast gebruik
Om ongepast gebruik van kraamzorg te voorkomen toetsen wij bij afwijkend declaratiegedrag de 
rechtmatigheid met behulp van het actuele Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIP). Meldingen 
of klachten over misbruik of ongepast gebruik verifiëren wij altijd.

Overeenkomst
De overeenkomst die wij afsluiten met kraamzorgorganisaties wordt digitaal aangeboden en is 
een niet-onderhandelbaar aanbod voor 1 jaar.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Wij sluiten geen overeenkomst met individuele ZZP’ers of kraamzorgorganisaties die niet voldoen 
aan de gestelde minimumnormen.
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Eerstelijns geboortecentra

Het doel van de eerstelijns geboortecentra is het aantal doorverwijzingen tijdens de bevalling te 
verminderen. Wij zien echter niet dat deze doelstelling wordt gerealiseerd. Op grond hiervan zien 
wij, in principe, geen meerwaarde in het uitbreiden van het aanbod eerstelijns geboortecentra.

De criteria die van toepassing zijn om in aanmerking te komen voor een overeenkomst voor verlos-
kundige- en kraamzorg, zijn ook van toepassing op de eerstelijns geboortecentra. Wij monitoren 
het aantal doorverwijzingen naar tweedelijnszorg gedurende de bevalling (durante partu). 

Overeenkomst
De overeenkomst die wij afsluiten met eerstelijns geboortecentra is een niet-onderhandelbaar aan-
bod voor 1 jaar.

Integrale geboortezorg

Wij hebben een voorkeur voor de borging van integrale samenwerking in 1 regionale juridische 
entiteit (integrale geboortezorg organisaties of IGO’s). 

Op dit moment stimuleren wij bij de IGO’s de integrale samenwerking. Samen met de IGO’s monito-
ren wij de kansen en uitdagingen van integrale samenwerking met integrale bekostiging.

Nieuwe regio’s die een IGO willen vormen per 1 januari 2022, kunnen zich per e-mail aanmelden 
vóór het inkoopseizoen. Als u overeenstemming bereikt met de marktleider in uw regio volgen we 
in principe die afspraken. Wel voeren alle zorgverzekeraars separate onderhandelingen over een 
aantal onderwerpen, waaronder de tarieven.

Voordat we met elkaar in gesprek kunnen gaan, beoordelen wij graag of uw VSV in aanmerking 
komt voor een overeenkomst integrale geboortezorg. Hiervoor verzoeken wij u de vragenlijst in te 
vullen die u hier aantreft. 

De belangrijkste criteria om met elkaar in gesprek te kunnen gaan zijn:
• De hele geboortezorgketen dient betrokken te zijn bij de IGO. Onder de hele keten verstaan wij 

kraamzorg, eerstelijns verloskunde, tweedelijns verloskunde, gynaecologie en het ziekenhuis.
• De IGO dient informatie en data over de medisch inhoudelijke kwaliteit en klantbeleving op grond 

van de landelijke richtlijnen van het Zorginstituut Nederland met ons te delen. Die informatie 
gebruiken wij om de ontwikkeling samen met de IGO te monitoren en verbeterinitiatieven te 
ontplooien.

• Wij komen met de IGO tot afspraken over de monitoring van de kostenontwikkeling om zorgkos-
tenneutraliteit van integrale geboortezorg te waarborgen. 

• De minimaal vereiste juridische organisatievorm voor een IGO is een rechtspersoon, zoals een 
coöperatie of een businessunit binnen het ziekenhuis.

Essentieel voor een IGO-overeenkomst is overeenstemming over onder andere de volgende 
onderwerpen:
• De minimale integrale omzet van de IGO versus de totale regio-omzet. 
• De tarieven voor alle integrale zorgprestaties met de bijbehorende financiële afspraak.
• De volumeofferte van de prestaties.
• Afspraken over vorm en naleving van monitoring.

Overeenkomst
Over de inhoud van de overeenkomst onderhandelen we met de vertegenwoordigers van een IGO 
gedurende het inkoopseizoen. 

mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/overeenkomsten/overeenkomst-igo
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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 ont-
wikkeling 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 adres-
sering, 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.  Procesverloop geboortezorg 
Procesverloop voor monodisciplinaire zorgaanbieders met 
een overeenkomst in 2021

Mijlpalenplanning monodisciplinaire geboortezorg

2021 Datum Mijlpaal

Uiterlijk 
14 september 2021 

In 2021 gecontracteerde kraamzorgorganisaties, verloskundigen-
praktijken en praktijken die SEO en NT-metingen verrichten ont-
vangen per e-mail een link waarmee zij via het zorginkoopportaal 
van VECOZO een overeenkomst Kraamzorg of Verloskunde en/
of Structureel Echoscopisch Onderzoek en Nekplooimeting (SEO/
NT-meting) 2022 kunnen aanvragen. 

Uiterlijk 
15 september 2021 

Aanbieden overeenkomsten aan Eerstelijns Geboortecentra die ook 
in 2021 een overeenkomst met ons hadden. Aanbieding gebeurt per 
e-mail.

Uiterlijk 
15 oktober 2021 

Uiterlijke datum voor het stellen van vragen over de overeenkom-
sten per e-mail.

Uiterlijk 
1 november 2021 

Indien de overeenkomst kraamzorg, verloskunde en/of SEO en 
NT-meting vóór 1 november is geaccepteerd via het zorginkoop-
portaal van VECOZO, dan worden zorgaanbieders tijdig in de 
Zorgzoeker 2022 vermeld. Hetzelfde geldt voor de overeenkomst 
Eerstelijns Geboortecentrum welke getekend en ingescand retour 
gezonden wordt vóór 1 november.

Start overeenkomst De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de maand na  
ondertekening maar niet eerder dan 1 januari 2022.

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 – om welke reden dan ook – het inkopen van zorg naar ons oordeel tot onvoldoen-
de 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. Onze (zwan gere) 
verzekerden raadplegen de Zorgzoeker om te weten welke ver loskundige, kraamzorgorgani-
satie of eerstelijns geboortecentrum een overeenkomst met ons heeft in 2022. 
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Procesverloop integrale geboortezorg

• VSV’s  die een IGO willen vormen en in aanmerking willen komen voor integrale bekostiging 
per 1 januari 2022 worden verzocht zich vóór het inkoopseizoen te melden per e-mail. Bij deze 
aanmelding vragen wij de volledig ingevulde vragenlijst Deel 1 toe te voegen, deze staat op onze 
website. 

• Wij geven zo snel mogelijk aan of de aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, zoals benoemd in 
vragenlijst deel 1. 

• We maken met deze nieuwe IGO’s maar ook met bestaande IGO’s onderling procesafspraken om 
tot een  afronding van de onderhandeling te komen.

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.

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 

mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geboortezorg/overeenkomsten/overeenkomst-igo
https://cooperatievgz.nl/zorgaanbieders


15 | Inkoopbeleid Geboortezorg |  2022 |   

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.

https://www.vgz.nl/zorg-regelen/zorgzoeker
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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.

Tussentijdse aanpassingen

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


cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

                  
Bijlage

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders


18 | Inkoopbeleid Geboortezorg |  2022 |   

Onderwerp Wijziging

Digitalisering Zorgaanbieders hebben zich sterk gemaakt om ook tijdens COVID-19 de 
noodzakelijke zorg te leveren. Ook in de geboortezorg hebben we voor-
beelden gezien van experimenten met digitale varianten van voorlichting, 
intake en consulten. Dit biedt voordelen voor de patiënt en kan de zorg 
efficiënter maken.  Samen met aanbieders onderzoeken we hoe we deze 
mogelijkheden onderdeel te maken van het reguliere zorgaanbod.

Verloskundige zorg
Minimumnormen

De zorgprofessional die echo’s uitvoert, is geregistreerd in het register 
basisechoscopie van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland 
voor verloskunde en gynaecologie (BEN).

Structureel verminderde  
beschikbaarheid tweede 
lijn

Oud: Wanneer u hier als zorgaanbieder mee te maken krijgt, stelt deze 
toeslag u in staat om in de regio de samenwerking met een nieuw zieken-
huis goed te organiseren.

Nieuw: Wanneer een zorgaanbieder hiermee te maken krijgt, stelt deze 
toeslag de zorgaanbieder in de gelegenheid om in de regio de samen-
werking met de ander verloskundigenpraktijken in de regio en met het 
nieuwe dichtstbijzijnde ziekenhuis goed te organiseren. Hierbij moet naar 
een toekomstbestendige organisatie gestreefd worden waarna, indien 
mogelijk, de toeslag afgebouwd wordt.

Toeslagpercentage Oud: Het toeslagpercentage wordt in beginsel berekend op basis van drie 
onderwerpen: (1) het bekostigen van extra achterwacht in de regio, (2) 
de toegenomen reisafstand en (3) het organiseren van de samenwerking 
met nieuwe partijen.

Praktijken die dit betreft kunnen de bereken-methode bij ons opvragen 
per e-mail. Wij ontvan gen graag op basis van de aangereikte rekenme-
thode een offerte per praktijk met daarin de drie onderwerpen, en een 
voorstel voor een afbouwscenario over de tijd, om de nieuwe situatie toe-
komstbestendig in te richten. Als VGZ en de betreffende praktijk overeen-
stemming bereiken over de offerte, is het niet nodig de toe slag achteraf 
te verantwoorden met een accoun tantsverklaring.

Nieuw: Het toeslagpercentage is van toepassing op twee onderwerpen: 
(1) het bekostigen van extra achterwacht in de regio, en (2) het organi-
seren van de samenwerking met andere praktijken in de regio en met 
nieuwe partijen.

Praktijken die te maken krijgen met structureel verminderde beschikbaar-
heid in de tweede lijn, kunnen bij ons een offerte aanleveren. Deze zal 
beoordeeld worden op de criteria: 
(1)  de reisafstand van de verzekerde naar het dichtstbijzijnde nieuwe 

ziekenhuis

(2) het aandeel verzekerden die dit betreft

(3)  de potentie om samen te werken met andere verloskundigen-
praktijken in een overlappend adherentiegebied. 

Als de betreffende praktijk met ons overeenstemming bereikt wordt 
achteraf als verantwoording een registratie van relevante acute situaties 
gevraagd.

3.  Bijlage 

Wijzigingen inkoopbeleid 2022 t.o.v. inkoopbeleid 2021
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Onderwerp Wijziging

Minimumnorm kraam-
zorg

Oud: De organisatie is HKZ of ISO-gecertificeerd, toepassingsgebied 
kraamzorg 

Nieuw: De organisatie is HKZ of ISO9001 of NEN15224 -gecertificeerd, 
voor het toepassingsgebied kraamzorg

Eerlijk verdelen  
capaciteit kraamzorg

Hierop zullen wij monitoren

Opleiding kraamzorg Vanaf 2022 stimuleren we het beschikbaar stellen van opleidingsplaat-
sen, om de instroom in de kraamzorg te bevorderen. Hiertoe zullen we 
informatie uitvragen aan zorgaanbieders en de mogelijkheden van tarief-
differentiatie op dit onderwerp onderzoeken.

Digitale kraamzorg In 2022 willen we aanbieders van kraamzorg de mogelijkheden geven om  
voorlichting en instructie deels digitaal aan te bieden. Daarvoor kan een 
addendum op het basiscontract 2022 afgesloten worden. Aanbieders die 
dit wensen worden uitgenodigd om met ons contact op te nemen.

Eerstelijns  
geboortecentra

Overeenkomst
De overeenkomst die wij afsluiten met eerstelijns geboortecentra is een 
niet-onderhandelbaar aanbod voor 1 jaar.

Onderwerpen bij  
afsluiten overeenkomst 
IGO’s

Nieuw: De minimale integrale omzet van de IGO versus de totale  
regio-omzet

Mijlpalenplanning  
monodisciplinaire  
geboortezorg 

Datum voor publicatie overeenkomsten op website is vervallen
Aanbod eerstelijns geboortecentra vervroegd naar uiterlijk 15 september
Einddatum voor het indienen van getekende overeenkomst is vervallen
De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de maand na onderteke-
ning

Nieuwe aanbieders  
monodisciplinaire  
geboortezorg

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 overeen-
komst is geaccepteerd.

Procesverloop  
monodisciplinaire  
geboortezorg

Mocht – om welke reden dan ook – het inkopen van zorg naar ons oor-
deel 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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Onderwerp Wijziging

Procesverloop IGO’s Oud: Nieuwe IGO’s: 
1.  Uiterlijk 1 juni 2020 kunnen regio’s zich bij VGZ melden die een IGO 

willen vormen en in aanmerking willen komen voor integrale bekosti-
ging per 1 januari 2021. Het e-mailadres hiervoor is: integralegeboorte-
zorg@vgz.nl. Voeg hierbij een volledig ingevulde vragenlijst deel 1 (zie 
bijlage). 

2.  Op uiterlijk 15 juli geeft VGZ aan of de aanvraag voldoet aan de gestel-
de eisen, zoals benoemd in vragenlijst deel 1. Daarop overhandigt de 
nieuwe IGO vóór 1 september een volledig ingevulde vragenlijst deel 2 
(zie bijlage). 

Alle IGO’s: 
1.  Op uiterlijk 16 november bereiken VGZ en de IGO overeenstemming 

over de financiële aspecten van de overeenkomst 

Nieuw:
•  VSV’s die een IGO willen vormen en in aanmerking willen komen voor 

integrale bekostiging per 1 januari 2022 worden verzocht zich vóór het 
inkoopseizoen te melden per e-mail. Bij deze aanmelding vragen wij de 
volledig ingevulde vragenlijst Deel 1 toe te voegen, deze staat op onze 
website. 

•  Wij geven zo snel mogelijk aan of de aanvraag voldoet aan de gestelde 
eisen, zoals benoemd in vragenlijst deel 1. 

•  We maken met deze nieuwe IGO’s maar ook met bestaande IGO’s 
onderling procesafspraken om tot een  afronding van de onderhande-
ling te komen. 

Geen aanbesteding •  VGZ is geen aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 
of de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De Aanbestedingswet of de 
Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn uit drukkelijk niet van toepassing 
op de zorginkoop door VGZ. De relatie tussen zorgaan bieders en VGZ 
wordt uitsluitend beheerst door de precontractuele goede trouw, rede-
lijkheid en billijkheid, waarbij die precontractuele goede trouw, redelijk-
heid en billijkheid niet wordt ingevuld door de aanbestedingsregels en 
de aanbestedingsbeginselen.

mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
mailto:integralegeboortezorg%40vgz.nl?subject=
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