Inkoopbeleid

Extramurale
Farmaceutische
zorg

2022

Inhoud
Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

3

Samen de zorg vooruit brengen

4

Coöperatie VGZ & Farmaceutische zorg

6

1. Toelichting op onze criteria

3. Bijlage
Wijzigingen inkoopbeleid 2022 t.o.v. inkoopbeleid 2021

13
14
14
14
14
15
16
16
16

18
18

D0169 202109

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

Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid
29 september 2021

Uitstel aanbod zorgovereenkomsten dieetpreparaten
in VECOZO voor 16 apotheken

Inhoud

In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Proces zorginkoop’ vermeld dat wij
uiterlijk 1 oktober 2021 de zorgovereenkomst dieetpreparaten aanbieden in VECOZO. Vanwege technische redenen kunnen een zestiental zorgovereenkomsten momenteel niet worden aangeboden in VECOZO. De zestien apotheken voor wie dit geldt, worden geïnformeerd.
De overeenkomsten worden uiterlijk 15 oktober aangeboden in VECOZO dan wel via e-mail
gedeeld. Lees het complete bericht over deze wijziging.
Let op: staat uw zorgovereenkomst dieetpreparaten al wel klaar in VECOZO?
Dan is dit bericht niet van toepassing.

17 juni 2021

Immunoglobulinen: de geplande overheveling naar
het ziekenhuis gaat niet door
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3. Bijlage

Minister Van Ark (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , VWS) heeft besloten
dat de overheveling van de verstrekking van immunoglobulinen van de openbare apotheek
naar het ziekenhuis niet doorgaat. Vanwege dit besluit is er ook een wijziging doorgevoerd
in hoofdstuk 3 (Bijlage) ‘Wijzigingen inkoopbeleid 2022 t.o.v. inkoopbeleid 2021’. Lees het
complete bericht over deze wijziging.

2. Zorginkoop

17 juni 2021

1. Toelichting

In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Online apotheek’ vermeld dat we de
online apotheek, een plaats- en tijdonafhankelijke vorm van zorg, als vast onderdeel willen
introduceren binnen de farmaceutische zorg. Om dit te bewerkstelligen, staat vermeld dat
wij per 1 januari 2022 een of meerdere zorgaanbieders willen contracteren. Inmiddels is
besloten dat wij met maximaal drie zorgaanbieders, op basis van een concreet voorstel, in
overleg gaan over het afsluiten van een overeenkomst. Lees het complete bericht over deze
aanvulling.

Visie

Inkoopprocedure Online apotheek 2022: met
maximaal drie zorgaanbieders in overleg over het
afsluiten van een overeenkomst

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 & Farmaceutische zorg
In onze visie staat de patiënt centraal en wordt farmaceutische zorg georganiseerd in goede samenwerking tussen voorschrijvers, apotheekhoudenden en ons.
Het doel hiervan is betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Het tijds- en
plaatsonafhankelijk organiseren van farmaceutische zorg is ook een vast onderdeel van deze visie. Tot slot stimuleren we gepast gebruik van geneesmiddelen,
zodat we de kosten beheersbaar houden.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid
Ketensamenwerking
Goede samenwerking
over disciplines heen,
leidt tot goede farmaceutische zorg. Samen
met de voorschrijver neemt de apotheek de verantwoordelijkheid voor
het kiezen van het meest geschikte
geneesmiddel, de medicatiebewaking en medicatiebegeleiding. Om
deze samenwerking tussen zorgaanbieders te bevorderen, hebben
we in onze contractering – naast
landelijke afspraken – steeds meer
aandacht voor regionale afspraken
en ketensamenwerkingen.  

Kostenbeheersing
geneesmiddelen
De geneesmiddelenkosten omlaag brengen
en laag houden, vormt ook de
aankomende jaren nog een belangrijk
onderdeel van onze maatschappelijke opdracht. Daarom stimuleren wij
voorschrijvers en apotheekhoudenden, waar mogelijk, om het gebruik
van onnodig dure geneesmiddelen
terug te dringen. Om dit te bereiken,
faciliteren we de benodigde samenwerkingen en communicatie tussen
alle betrokken partijen.

Veranderend zorglandschap
Tijdens de coronacrisis heeft het bezorgen van medicijnen en
gebruik van medicijnkluizen een vlucht genomen. Voor een deel van
onze leden sluit dit aan bij de behoefte om plaats- en tijdsonafhankelijk  medicijnen te ontvangen en tegelijkertijd biedt het kansen om een verlaging
van zorgkosten te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat het zorglandschap de
komende jaren ingrijpend gaat veranderen en dat we hier samen met zorgaanbieders op kunnen inspelen. Daarom starten we in 2022 met het contracteren van
partners die samen met ons dit veranderende zorglandschap willen vormgeven en
actief aan de slag willen gaan met innovaties.

Gepast gebruik
Onder gepast gebruik
vallen onder meer het
volgen van start- en
stopcriteria en het
bewaken van de behandelduur. Uit analyse van onze data
blijkt dat hier nog veel te winnen
valt. Het verantwoord verminderen
en stoppen van medicatie, in lijn met
de geldende richtlijnen, is daarom
ook een van de hoofdpunten van dit
inkoopbeleid. We kijken daarbij ook
naar de afspraken en het opvolgen
van richtlijnen door voorschrijvers.
Daarnaast zien we dat het huidige
bekostigingsmodel voor apotheken,
waarin hoger gebruik van medicijnen
leidt tot een hogere omzet, gepast
gebruik van geneesmiddelen niet
stimuleert. Om dit te voorkomen en
gepast gebruik te stimuleren, gaan
we samen met (regionale) zorgaanbieders op zoek naar oplossingen en
financiële stimulansen.

1. Toelichting op onze criteria
Farmaceutische zorgprestaties

Inhoud

Wij willen dat onze verzekerden altijd zinnige en kwalitatief goede zorg ontvangen. Om dit te
bereiken, hanteren we minimum normen voor de door ons gecontracteerde zorg. We kopen farmaceutische zorg in op basis van de geldende beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Indien deze beleidsregel wijzigt, zullen we daar in de inkoop rekening mee houden. Op dit moment
wordt bijvoorbeeld gesproken over een nieuw bekostigingsmodel voor de geïndividualiseerde distributievorm (GDV). Van alle beschreven farmaceutische zorgprestaties is de prestatie terhandstelling van een UR-geneesmiddel voorbehouden aan apotheekhoudenden. De overige farmaceutische
zorgprestaties kunnen wij ook inkopen bij andere zorgaanbieders. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken over farmaceutische begeleiding rond opname, ontslag en polikliniekbezoek met ziekenhuizen
en voorschrijvers.

Apotheekprofielen

Visie

In de geneesmiddelenbranche wordt er steeds meer onderscheid gemaakt tussen de distributie
van geneesmiddelen en de farmaceutische zorg. In de apotheekprofielen houden we zodoende
ook rekening met deze tweedeling. Een apotheekprofiel bestaat uit de onderdelen ‘distributie’ en
‘zorg’. Op deze twee onderdelen vergelijken wij apotheken met elkaar. Dat leidt tot een profielindeling van A (laagste score) tot en met E (hoogste score). Apotheken in regio’s waar we een klein
marktaandeel hebben, komen – onder andere vanwege vermindering van administratieve lasten –
automatisch in apotheekprofiel C.
Het apotheekprofiel dat is opgesteld, is mede bepalend voor het basisaanbod dat de apotheek ontvangt. Meer informatie over de apotheekprofielen vindt u op onze website.

In aanvulling op een (getekende) basisovereenkomst staan wij open voor het maken van aanvullende afspraken. Deze aanvullende afspraken maken we met landelijke, lokale of regionale collectieven van apotheekhoudenden. De initiatieven dienen (landelijk) opschaalbaar te zijn.

Minimumnormen
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3. Bijlage

Apotheekhoudenden die minimaal drie achtereenvolgende jaren apotheekprofiel A hebben en
waarbij we op onderdelen van het apotheekprofiel een dalende trend vaststellen, krijgen van ons
een aangepast aanbod met verbeterafspraken. Indien er geen verbeterafspraken mogelijk zijn of
wanneer de eerder gemaakte verbeterafspraken niet zijn nagekomen, wordt de betreffende apotheek niet meer gecontracteerd. In dat geval verwijzen wij onze verzekerden naar andere, gecontracteerde apotheken die beter presteren.

2. Zorginkoop

Wij nodigen zorgaanbieders uit om uitgewerkte ideeën met ons te delen. Meer informatie over de
aanvullende afspraken maken we kenbaar via onze nieuwsbrief en op onze website.

1. Toelichting

Aanvullende afspraken

Inhoud

Geneesmiddelen en dieetpreparaten

Contractering openbare apotheken, apotheekhoudend huisartsen en poliklinische
apotheken
Basisovereenkomst

Contractering unieke leveranciers
Unieke leveranciers worden alleen gecontracteerd voor geneesmiddelen als het de kwaliteit en
doelmatigheid ten goede komt. Unieke leveranciers zijn leveranciers die op landelijke schaal en/of  
met een beperkt assortiment geneesmiddelen al dan niet exclusief distribueren. Het aanbod voor
een unieke leverancier is gebaseerd op de huidige overeenkomst en niet onderhandelbaar.
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3. Bijlage

Apotheekhoudenden worden individueel gecontracteerd met een basisovereenkomst. Deze basisovereenkomst omvat ook farmaceutische zorg met dekking voor anticonceptiemiddelen uit de
aanvullende verzekering. Het aanbod voor een basisovereenkomst is gebaseerd op het apotheekprofiel en niet onderhandelbaar.

2. Zorginkoop

Criteria (deel)onderwerpen

1. Toelichting

We vragen voorschrijvers op werkzame stof voor te schrijven, zodat de apotheek in staat wordt
gesteld het meest doelmatige geneesmiddel af te leveren. Daarnaast verwachten we dat voorschrijvers bij geneesmiddelen die therapeutisch uitwisselbaar zijn, kiezen voor het meest doelmatige geneesmiddel. Een aantal voorbeelden van betreffende geneesmiddelen zijn glatirameer,
octreotide, bosentan, PCSK9-remmers en diabetes- en longmedicatie. Tot slot wijzen we voorkeursgeneesmiddelen aan en selecteren we dieetpreparaten als voorkeursproducten.

Visie

Wij leveren een bijdrage aan de betaalbaarheid van de zorg door in te zetten op doelmatig gebruik
van geneesmiddelen en dieetpreparaten. Daarom maken we afspraken met ziekenhuizen, zorggroepen en apotheken over een doelmatige inzet van geneesmiddelen. Daarnaast stellen we maximumtarieven vast voor sommige geneesmiddelen. Dit kunnen ook maximumtarieven zijn voor
geneesmiddelen binnen dezelfde therapeutische groep. Ten aanzien van apotheekbereidingen zijn
we doorlopend op zoek naar mogelijkheden om prijzen en daarmee kosten te verlagen. Voor alle
overige UR-geneesmiddelen, met uitzondering van de aangewezen preferente geneesmiddelen,
hanteren we een kortingspercentage (claw back). Indien nodig maken we ook afspraken over een
efficiënte en doelmatige toediening van geneesmiddelen in de thuissituatie.

Visie

Zorgverzekeraars kopen gezamenlijk de spoedeisende farmaceutische zorg in volgens een landelijk
non-concurrentieel model. Wij kopen deze zorg in conform de ‘Handreiking inkoop acute farmaceutische zorg ZN’. Deze handreiking is in februari 2020 vastgesteld en geïntroduceerd aan alle
partijen in de geneesmiddelenbranche. Twee zorgverzekeraars – waaronder de grootste per regio
– vertegenwoordigen alle zorgverzekeraars bij het vaststellen van de Avond, Nacht en Zondag
(ANZ)-tarieven met de lokale vertegenwoordigers van de dienstapotheken. Alle zorgverzekeraars
volgen de overeengekomen ANZ-tarieven. Apotheekhoudenden zijn en blijven verantwoordelijk voor
de 24-uurs zorg voor hun cliënten.

Inhoud

Spoedeisende farmaceutische zorg

Online apotheek

Wij willen met maximaal drie aanbieders een overeenkomst sluiten per 1 januari 2022. Om tot
die overeenkomsten te komen gaan we met drie aanbieders in gesprek nadat voorstellen zijn
ingediend.
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3. Bijlage

Bij de contractering van voorkeursaanbieder(s) voor de online apotheek gelden de volgende criteria:
• De zorgaanbieder levert overal in Nederland geneesmiddelen
• De zorgaanbieder levert geneesmiddelen binnen 24 uur (m.u.v. de Waddeneilanden)
• De zorgaanbieder levert spoedmedicatie binnen 4 uur (m.u.v. de Waddeneilanden)
• Er is 24/7 een (online) helpdesk beschikbaar waar onze verzekerden terecht kunnen met vragen
over (het gebruik van) geneesmiddelen

2. Zorginkoop

We werken toe naar een intensieve samenwerking tussen VGZ en de voorkeursleverancier(s). Alle
informatie hierover publiceren wij op onze website. Apotheken die voor 2022 interesse hebben in
deze vorm van dienstverlening kunnen dit tijdens de inkoopprocedure aan ons kenbaar maken.
Voor het leveren van farmaceutische zorg met een online apotheek gelden in ieder geval dezelfde,
reguliere (kwaliteits-)standaarden zoals bij een gewone apotheek. Bij de beoordeling van inschrijvingen let VGZ in het bijzonder op de mate waarin de inschrijver duurzaam ondernemen in zijn
bedrijfsvoering een plek heeft gegeven. VGZ beoordeelt de inschrijvingen op dit punt ten opzichte
van elkaar.

1. Toelichting

Onze leden hebben afgelopen jaar positieve ervaringen opgedaan met farmaceutische zorg die
plaats- en tijdonafhankelijk werd aangeboden. Deze plaats- en tijdonafhankelijke vorm van zorg
willen we als vast onderdeel introduceren binnen de farmaceutische zorg. Wij willen een of meer  
voorkeursaanbieders hiervoor contracteren per 1 januari 2022. Hiertoe organiseert VGZ een afzon
derlijke inkoopprocedure.

•
•
•

De zorgaanbieder biedt aan verzekerden de mogelijkheid om online geneesmiddelen te bestellen
en een afspraak te maken voor de bezorging
De zorgaanbieder biedt overigens farmaceutische zorg ook online aan. De Zorgaanbieder levert
op verzoek van de verzekerde geneesmiddelen thuis
De zorgaanbieder is bereid een koppeling met, en eventuele ontsluiting via, de VGZ app te
realiseren

Facilitair bedrijven en apotheken (dieetpreparaten)
Dieetpreparaten kopen we in bij facilitaire bedrijven en bij apotheken waarmee wij een overeenkomst hebben voor het leveren van (extramurale) farmaceutische zorg. De apotheken die daarvoor
in aanmerking komen, ontvangen van ons een niet-onderhandelbaar aanbod.

Inkoop preferente geneesmiddelen

Inhoud

Met de twee grootste facilitaire bedrijven (gebaseerd op de bij ons bekende declaratiegegevens in
2020) die wij voor deze zorg contracteren, gaan wij in gesprek en onderhandelen daarbij over een
passende overeenkomst. De overige facilitaire bedrijven ontvangen van ons een niet-onderhandelbaar aanbod.

Met ons preferentiebeleid geven we invulling aan ons streven om de prijzen van geneesmiddelen
blijvend te verlagen. Daarom blijft het preferentiebeleid ook in 2022 van kracht.

Visie

Om medicijnwisselingen voor onze verzekerden zoveel mogelijk te voorkomen, wijzen we voorkeursmiddelen voor langere periode aan. De huidige voorkeursmiddelen zijn aangewezen tot
en met 31 december 2022.
Het aantal voorkeursmiddelen kan tussentijds worden uitgebreid. Dit kan bijvoorbeeld het geval
zijn wanneer we een inkoopprocedure organiseren of naar aanleiding van gesprekken en afspraken
met fabrikanten/leveranciers. Indien fabrikanten/leveranciers zelf een voorstel hebben voor voorkeursmiddelen kunnen zij contact met ons opnemen. Voorkeursmiddelen wijzen wij voor twee jaar
aan. Meer informatie over het preferentiebeleid staat op onze website.

Samen met fabrikanten/leveranciers maken we afspraken over de beschikbaarheid van de door
ons aangewezen preferente geneesmiddelen. Naast deze afspraken, verwachten we dat fabrikanten, importeurs, groothandels en apotheken hun wettelijke verantwoordelijkheid nemen om de
beschikbaarheid van geneesmiddelen te bewaken. Tot slot nemen wij zelf actief deel aan de landelijke Werkgroep Geneesmiddelentekorten. Samen met deze werkgroep bewaken en verbeteren we
de beschikbaarheid van geneesmiddelen in Nederland.

Wij zetten het voorkeursbeleid voor dieetpreparaten, waarbij per productcategorie één voorkeursproduct is geselecteerd, voort in 2022. Om wisselingen voor onze verzekerden zoveel mogelijk
te voorkomen, hebben we besloten om de huidige productcategorieën en voorkeursproducten te
handhaven in 2022.
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3. Bijlage

Het aantal voorkeursproducten voor dieetpreparaten kan tussentijds worden uitgebreid. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn wanneer we een inkoopprocedure organiseren of naar aanleiding van
gesprekken en afspraken met fabrikanten/leveranciers van dieetpreparaten. Indien fabrikanten/
leveranciers zelf een voorstel hebben voor voorkeursproducten kunnen zij contact met ons opnemen via een webformulier op onze website.

2. Zorginkoop

Selecteren voorkeursproducten dieetpreparaten

1. Toelichting

Beschikbaarheid preferente geneesmiddelen

Aanvullende verzekering
Wij kopen producten en diensten  in die vallen onder de aanvullende verzekering. Meer informatie
hierover staat op onze website.

Overheidsmaatregelen voor de kostenbeheersing van extramurale farmacie
De overheid heeft voor de komende jaren een aantal maatregelen afgekondigd om de kosten van
extramurale farmacie te beheersen. Het moderniseren van het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) is daar een voorbeeld van. Deze maatregelen hebben naar verwachting ook gevolgen
voor de financiële positie van apotheekhoudenden. Wij compenseren deze gevolgen niet.

Good Practices: praktijkvoorbeelden van zinnige zorg

Een Good Practice is ...

Meetbaar bewezen

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

Doelmatig

en heeft
een
Ambassadeur

Landelijke digitale zorginfrastructuur
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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. Voor de extramurale farmacie specifiek volgen wij
de ontwikkelingen rondom de implementatie van de Richtlijn medicatieoverdracht in de keten en
het programma Medicatieproces. Daar is het een belangrijke randvoorwaarde dat zorgaanbieders
gebruikmaken van informatiestandaarden en generieke voorzieningen voor adressering, toestemming, identificatie, authenticatie en autorisatie.

2. Zorginkoop

Opschaalbaar

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.

1. Toelichting

Vernieuwend

Visie

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.

Inhoud

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.

Proces

zorginkoop

cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

2.	Proces zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken we samen met de zorgaanbieder op om het beste
resultaat te halen. In dit hoofdstuk beschrijven we het proces en de planning van
het inkoopseizoen 2022 en hoe wij omgaan met nieuwe toetreders, diversiteit van
zorgaanbieders, misbruik en oneigenlijk gebruik. In onderstaande tabellen staan de
belangrijkste data op een rij.
Procesverloop basisovereenkomst voor apotheekhoudenden
2021 Datum

Activiteit
Aanbieden basisovereenkomst op basis van apotheekprofiel van de
individuele apotheek via VECOZO.

Uiterlijk
1 november 2021  

Termijn ondertekening basisovereenkomst voor tijdige vermelding
op de zorgzoeker.

2022

Inhoud

Uiterlijk
17 september 2021

Procesverloop unieke leveranciers
2021 Datum
Uiterlijk
1 november 2021  

Activiteit
Aanbieden farmaceutische zorgovereenkomst via e-mail.

Visie

2022

Procesverloop online apotheek
2021 Datum

Activiteit
Publicatie inkoopdocumentatie voor de online apotheek op de
website.

Uiterlijk 3 september
2021

Termijn indienen voorstel door zorgaanbieder

Uiterlijk 1 december
2021

Aanbieden overeenkomst aan geselecteerde voorkeursaanbieder(s)
via VECOZO.

1. Toelichting

Uiterlijk 1 juli 2021

2022

Procesverloop dieetpreparaten facilitair bedrijven en apotheken
Activiteit

Uiterlijk
1 oktober 2021
Uiterlijk
15 oktober 2021

Aanbieden zorgovereenkomst dieetpreparaten via e-mail aan de
grootste twee facilitaire bedrijven en via VECOZO aan de overige
aanbieders.

Uiterlijk
1 november 2021  

Termijn ondertekening zorgovereenkomst voor tijdige vermelding
op de zorgzoeker.

2. Zorginkoop

2021 Datum

2022
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3. Bijlage

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.

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 (nieuwe) zorgaanbieders moeten voldoen. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg wordt
geleverd.

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.

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.

2. Zorginkoop

Misbruik, Oneigenlijk gebruik en Gepast gebruik (MOG)

1. Toelichting

Diversiteitsbeleid: voldoende diversiteit in het zorgaanbod

Visie

Als een zorgaanbieder van nieuwe of overgenomen apotheken ons benaderen voor een overeenkomst, dan maken wij een overweging op basis van de volgende criteria:
• In hoeverre resulteert de nieuwe apotheek in betere zorg voor verzekerden dan voorheen (bijvoorbeeld door verbeterde eerstelijns samenwerking met extra programma’s voor farmaceutische zorgverlening)
• In hoeverre is het zorgaanbod onderscheidend ten aanzien van kwaliteit, klantbeleving en/of
kosten van farmaceutische zorg
• In hoeverre is er sprake van toename van de keuzemogelijkheden voor verzekerden, waarbij
als voorwaarde geldt dat een apotheekhoudende vanuit de nieuwe situatie een economisch
bestaansrecht moet kunnen hebben
• In hoeverre lost de nieuwe apotheek een bereikbaarheidsprobleem op

Inhoud

Om aan de zorgplicht te voldoen is het huidige gecontracteerde aanbod van apotheken toereikend.
Indien een apotheek sluit contracteren wij in beginsel geen nieuwe apotheek in de omgeving van
deze locatie.

Misbruik (fraude & misleidende informatie)

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
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3. Bijlage

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.

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. VGZ kan
bestaande en nieuwe 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

Gepast gebruik

Inhoud

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.

Wel of geen overeenkomst?
Visie

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.

1. Toelichting

•
•

2. Zorginkoop
3. Bijlage
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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 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.

Geen aanbesteding

Visie

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.

Inhoud

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.

Algemene Voorwaarden Zorginkoop
1. Toelichting

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
3. Bijlage
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Bijlage

cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

3.	Bijlage
Wijzigingen inkoopbeleid 2022 t.o.v. inkoopbeleid 2021
Onderwerp

Wijziging

Online apotheek

Contractering middels een inkoopprocedure. Meer informatie volgt
uiterlijk 1 juli 2021.

Geplande overhevelingen

Het Ministerie van VWS heeft het voornemen om per 2022 de epoëtines
en de koloniestimulerende factoren (g-csf) over te hevelen naar de intramurale farmacie. VGZ koopt deze geneesmiddelen vanaf 1 januari 2022
uitsluitend in bij ziekenhuizen.

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

17 juni 2021

Inkoopprocedure Online apotheek 2022:
met maximaal drie zorgaanbieders in
overleg over het afsluiten van een
overeenkomst

Inhoud

In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Online apotheek’ vermeld dat
we de online apotheek, een plaats- en tijdonafhankelijke vorm van zorg, als vast
onderdeel willen introduceren binnen de farmaceutische zorg. Om dit te bewerkstelligen, staat vermeld dat wij per 1 januari 2022 een of meerdere zorgaanbieders
willen contracteren. Inmiddels is besloten dat wij met maximaal drie zorgaanbieders, op basis van een concreet voorstel, in overleg gaan over het afsluiten van een
overeenkomst.
Waarom gaan we met maximaal drie zorgaanbieders in overleg over het afsluiten
van een overeenkomst ‘Online apotheek’ voor 2022?

Vanaf 1 juli 2021 starten wij het contracteerproces voor de overeenkomst Online apotheek. Zorgaanbieders kunnen dan tot en met 3 september 2021 een concreet voorstel indienen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst.

1. Toelichting

Het is belangrijk om, zowel bij het contracteerproces als bij de samenwerking in tijden van de looptijd van de overeenkomst, goede afspraken te maken. Deze plaats- en tijdonafhankelijke vorm van
farmaceutische zorg vraagt namelijk om extra afstemming, intensieve samenwerking en co-creatie voor de ontwikkeling van digitale, online oplossingen. Vanwege het intensieve en tijdrovende
karakter van deze samenwerkingen, is daarom besloten om met maximaal drie zorgaanbieders in
overleg te gaan over het afsluiten van een overeenkomst Online apotheek voor 2022.

Visie

Inmiddels voorzien wij een grotere belangstelling voor een overeenkomst Online apotheek dan wij
eerder, bij publicatie van het inkoopbeleid op 1 april, hadden voorzien.

Wat betekent deze aanvulling voor u als zorgaanbieder?
2. Zorginkoop

Heeft u interesse in een overeenkomst Online apotheek in 2022? Dan bieden wij u van 1 juli 2021
tot en met 3 september 2021 de mogelijkheid om een concreet voorstel bij ons in te dienen. Na
analyse van alle binnengekomen voorstellen, gaan wij alleen in verder overleg met de zorgaanbieders die in aanmerking komen voor deze overeenkomst. De overige geïnteresseerde zorgaanbieders die een voorstel hebben ingediend, ontvangen van ons bericht dat zij niet in aanmerking
komen voor een overeenkomst.
Meer informatie over het indienen van een voorstel en overige tijdspaden van dit contracteerproces wordt uiterlijk 1 juli 2021 gepubliceerd op onze website.

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

Aanvulling inkoopbeleid 2022

Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

17 juni 2021

Immunoglobulinen: de geplande
overheveling naar het ziekenhuis gaat niet
door
Minister Van Ark (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , VWS) heeft
besloten dat de overheveling van de verstrekking van immunoglobulinen van de
openbare apotheek naar het ziekenhuis niet doorgaat. Vanwege dit besluit is er ook
een wijziging doorgevoerd in hoofdstuk 3 (Bijlage) ‘Wijzigingen inkoopbeleid 2022
t.o.v. inkoopbeleid 2021’.
Inhoud

Wat betekent deze wijziging voor u als zorgaanbieder?
Vanwege het feit dat de overheveling van de verstrekking van immunoglobulinen naar het ziekenhuis niet doorgaat, blijven wij deze geneesmiddelen voor 2022 inkopen bij de zorgaanbieders die
we daar dit jaar (2021) reeds voor hebben gecontracteerd.

Wijziging inkoopbeleid 2022
Visie

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

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

29 september 2021

Uitstel aanbod zorgovereenkomsten
dieetpreparaten in VECOZO voor 16
apotheken

Let op: staat uw zorgovereenkomst dieetpreparaten al wel klaar in VECOZO?
Dan is dit bericht niet van toepassing.

Inhoud

In ons inkoopbeleid voor 2022 staat in het hoofdstuk ‘Proces zorginkoop’ vermeld
dat wij uiterlijk 1 oktober 2021 de zorgovereenkomst dieetpreparaten aanbieden in
VECOZO. Vanwege technische redenen kunnen een zestiental zorgovereenkomsten
momenteel niet worden aangeboden in VECOZO. De zestien apotheken voor wie dit
geldt, worden geïnformeerd. De overeenkomsten worden uiterlijk 15 oktober aangeboden in VECOZO dan wel via e-mail gedeeld.  

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

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

1. Toelichting

Tekent u de overeenkomst voor 1 november 2021? Dan wordt u wel tijdig vermeld in onze Zorgzoeker. Tekent u na 1 november 2021? Dan wordt u bij een volgende update van de Zorgzoeker
vermeld.  

Visie

U krijgt de zorgovereenkomst dieetpreparaten later, maar uiterlijk 15 oktober aangeboden. Mocht
dit onverhoopt niet in VECOZO lukken, dan ontvangt u ons aanbod via de e-mail. Aangezien we
geen deadline hanteren voor ondertekening van de overeenkomst heeft dit verder geen gevolgen
voor zorgaanbieders. Na ondertekening van de overeenkomst worden zorgaanbieders altijd vermeld in onze Zorgzoeker.

2. Zorginkoop
3. Bijlage
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cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

