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22 december 2022

Uiterste tekendatum zorgovereenkomst Injectiemateriaal 2023 
vervalt 
In ons inkoopbeleid Hulpmiddelen 2023 stond op pagina 20 vermeld dat de zorgovereenkomst 
‘Injectiemateriaal en toebehoren (voor toediening van insuline en/of overige medicatie) 2023’ tot 
5 weken na het aanbod kan worden aanvaard en daarna het aanbod vervalt. Met ons wijzigings
bericht van 12 oktober 2022 was de tekentermijn gewijzigd naar 31 december 2022. Met dit  
wijzigingsbericht willen wij u laten weten dat die uiterste tekendatum van 31 december 2022 
vervalt. 
 
Waarom deze wijziging? 
De apotheken en apotheekhoudende huisartsen hebben begin december een nieuwe tariefbijlage 
voor de basisovereenkomst Farmaceutische zorg VGZ 2023 ontvangen. In het bijbehorende  
wijzigingsbericht van ons Inkoopbeleid Farmaceutische zorg 2023 kunt u lezen dat er geen uiterste 
tekentermijn geldt voor een basisovereenkomst Farmaceutische zorg VGZ 2023. Dit geldt ook voor 
het aanbod met de nieuwe tariefbijlage. 

Door de technische inrichting in VECOZO is het nog steeds noodzakelijk dat u eerst de  
zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ accepteert, voordat u de zorgovereenkomst  
Injectiemateriaal kunt accepteren. Vanwege deze volgorde in accepteren van zorgovereenkomsten 
is besloten de tekendatum van 31 december 2022 voor de zorgovereenkomst Injectiemateriaal te 
laten vervallen. 

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder? 
Door de tekentermijn van 31 december 2022 te laten vervallen, geldt er voor de zorgovereenkomst 
Injectiemateriaal geen uiterste tekentermijn.  

We vragen u eerst de zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ te accepteren. Om vervolgens 
de zorgovereenkomst Injectiemateriaal te kunnen accepteren.  

Let op: Als u zichtbaar wilt zijn in onze zorgzoekers als gecontracteerde zorgaanbieder, dan  
adviseren wij u zo snel mogelijk de zorgovereenkomsten te accepteren.

Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/nieuws/uiterste-tekendatum-zorgovereenkomst-injectiemateriaal-2023-verplaatst
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/nieuws/uiterste-tekendatum-zorgovereenkomst-injectiemateriaal-2023-verplaatst
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/farmaceutische-zorg/nieuws/nieuwe-tariefbijlage-basisovereenkomst-2023
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/farmaceutische-zorg/nieuws/nieuwe-tariefbijlage-basisovereenkomst-2023
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31 oktober 2022

Uiterste tekendatum overeenkomst ‘Stoornissen in de huid en 
Compressiehulpmiddelen 2023’ (Verbandmiddelen) uitgesteld
In ons inkoopbeleid Hulpmiddelen 2023 stond op pagina 20 vermeld dat de zorgovereenkomst  
Verbandmiddelen tot 5 weken na het aanbod kan worden aanvaard en daarna het aanbod vervalt. 
De uiterste tekendatum van de overeenkomst Verbandmiddelen stellen we uit vanwege een  
gecorrigeerde versie van het overzicht ‘Indeling verbandmiddelen 2023’. 

Waarom deze wijziging? 
Het overzicht ‘Indeling verbandmiddelen 2023’ dat we eerder naar u hebben verstuurd, bevatte 
helaas foutieve informatie. Een aantal producten is namelijk in een verkeerde productcategorie 
ingedeeld. Voor de uitvoering van de overeenkomst is het noodzakelijk dat u over de juiste indeling 
van de producten beschikt, zodat u op de juiste manier kunt declareren. Daarom sturen we u  
uiterlijk 2 november 2022 het juiste overzicht toe. 

De inkoopprocedure en de overeenkomst met bijbehorende tariefbijlage wijzigen hierdoor niet.  
Toch willen we u graag de gelegenheid geven om het nieuwe overzicht te kunnen bestuderen  
voordat u de overeenkomst tekent. Daarom stellen we de uiterste tekendatum voor de  
overeenkomst Verbandmiddelen 2023 uit. 

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder? 
U ontvangt uiterlijk 2 november 2022 de juiste versie van het overzicht ‘Indeling verbandmiddelen 
2023’. 

Heeft u de overeenkomst nog niet geaccepteerd?  
De uiterste datum voor het accepteren van de zorgovereenkomst Verbandmiddelen 2023 wordt  
4 weken nadat u het nieuwe document heeft ontvangen. Daarna vervalt het contractaanbod en is 
het niet meer mogelijk om de overeenkomst Verbandmiddelen met ons af te sluiten voor 2023.  

Heeft u de overeenkomst al eerder geaccepteerd? 
Het nieuwe overzicht ‘Indeling verbandmiddelen 2023’ vervangt het oude overzicht, hier hoeft u 
niets voor te doen. We vragen u met het indienen van declaraties het gecorrigeerde overzicht aan  
te houden.  

Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

12 oktober 2022

Uiterste tekendatum zorgovereenkomst Injectiemateriaal 2023 
verplaatst naar 31 december 2022
In ons inkoopbeleid Hulpmiddelen 2023 stond op pagina 20 vermeld dat de zorgovereenkomst 
‘Injectiemateriaal en toebehoren (voor toediening van insuline en/of overige medicatie) 2023’ tot  
5 weken na het aanbod kan worden aanvaard en daarna het aanbod vervalt.

Voor zorgaanbieders aan wie zowel een zorgovereenkomst Injectiemateriaal als een  
zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ voor 2023 is aangeboden, geldt echter dat door  
de technische inrichting in VECOZO de zorgovereenkomst Injectiemateriaal pas geaccepteerd  
kan worden nadat de zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ is geaccepteerd. 

Om te voorkomen dat zorgaanbieders de zorgovereenkomst Injectiemateriaal niet binnen de termijn 
van 5 weken kunnen accepteren omdat de zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ nog niet 
is geaccepteerd, wijzigen we de tekentermijn van de zorgovereenkomst Injectiemateriaal voor alle 
zorgaanbieders. 

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?
De uiterste datum voor het accepteren van de zorgovereenkomst ‘Injectiemateriaal en toebehoren 
(voor toediening van insuline en/of overige medicatie) 2023’ wordt 31 december 2022. Daarna 
vervalt het contractaanbod. Als u op tijd zichtbaar wil zijn in onze zorgzoekers, dan adviseren wij u 
vóór 1 november 2022 het aanbod te accepteren.

12 oktober 2022

Sondevoedingszorg wordt alsnog ingekocht voor 2023 om te 
voldoen aan de zorgplicht
Dit jaar zouden we oorspronkelijk geen Sondevoedingszorg inkopen voor 2023. Omdat  
gecontracteerde zorgaanbieders recentelijk hun zorgovereenkomst hebben opgezegd, gaan we  
echter alsnog over op de inkoop van Sondevoedingszorg. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan 
onze zorgplicht, zoals tevens vermeld staat op pagina 20 van ons inkoopbeleid.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?
We gaan Sondevoedingszorg inkopen op basis van onderhandse gesprekken met één of enkele  
partijen. We selecteren en benaderen deze partij(en) gericht. Wanneer u geselecteerd wordt voor 
deze gesprekken, ontvangt u uiterlijk 19 oktober een uitnodiging van ons. U hoeft hier zelf niets  
voor te doen. 
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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

28 september 2022

Contractaanbod Hulpmiddelen bij diabetes 2023 uitgesteld 

In ons inkoopbeleid Hulpmiddelen 2023 stond op pagina 19 vermeld dat we, na het voeren van 
inkoopgesprekken, uiterlijk 1 oktober 2022 de overeenkomsten voor Hulpmiddelen bij diabetes  
zouden aanbieden. Aangezien de inkoopgesprekken nog niet zijn afgerond, wijzigt deze datum.  
Het nietonderhandelbaar aanbod bieden we nu uiterlijk 1 november 2022 aan. De termijn voor het  
aanvaarden van overeenkomst blijft uiterlijk 5 weken nadat we het aanbod hebben gedaan.  
 
Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder? 
U ontvangt ons contractaanbod voor 2023 nu uiterlijk 1 november 2022. Dit betreft een  
nietonderhandelbaar contractaanbod voor de hulpmiddelen bij diabetes: 

• Diabetes testmateriaal 
• Bloedketonen testmateriaal 
• Flash Glucose Monitoring (FGM) 
• Insulinepompen incl. toebehoren 
• Continue Glucose Monitoring (CGM) 

U ontvangt de overeenkomst digitaal op basis van uw gegevens in Vektis. 

De termijn voor het aanvaarden van de overeenkomst blijft uiterlijk 5 weken nadat we het aanbod 
hebben gedaan. Daarna vervalt het contractaanbod. 
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Toekomstbestendig 
maken van de zorg 

is belangrijker 
dan ooit

Samen werken aan  
toekomstbestendige zorg
De zorg in Nederland is van hoge kwaliteit en over het algemeen toegankelijk voor iedereen. 
De vraag is of en hoe we dat de komende jaren kunnen blijven garanderen. De afgelopen 
twee jaar hebben we ervaren dat toegang tot goede zorg niet vanzelfsprekend is.
Zorgprofessionals hebben alle zeilen bijgezet om patiënten de zorg te bieden die ze nodig 
hadden. Ze vonden samen met zorgverzekeraars en ondersteund door toezichthouders ver
nieuwende oplossingen om de zorg zoveel mogelijk te kunnen blijven leveren. Momenteel 
staan we gezamenlijk voor de vraag hoe we de geleerde lessen en de gevonden oplossingen 
kunnen toepassen in een nieuwe situatie. COVID19 is een gegeven en we moeten samen 
zoeken naar manieren om noodzakelijke zorg zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. En 
daarvoor is opnieuw onze gezamenlijke inspanning en creativiteit nodig.

Gedeelde visie op de toekomst
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) liet in september 2021 op 
overtuigende wijze zien dat politiek en samenleving de komende periode voor ingewikkelde 
keuzen staan. De toenemende vergrijzing, technologische ontwikkelingen, de klimaatcrisis 
en toenemende knelpunten op de arbeidsmarkt, dwingen ons om op een andere manier naar 
gezondheid en zorg te kijken. Er zijn veel initiatieven en ideeën binnen en over de zorg, maar 
opvallend genoeg ontbreekt een gezamenlijke visie op de zorg van de toekomst. Coöperatie 
VGZ wil er de komende jaren aan bijdragen dat zo’n gedeelde en gedragen visie ontstaat. 

Eigen regie op gezondheid en passende zorg  
voor iedereen als vertrekpunt
Bij het formuleren van ons zorginkoopbeleid voor 2023 nemen we 
het streven naar passende zorg en zoveel mogelijk regie op 
gezondheid en zorg voor onze leden als uitgangspunt. Als we 
onze goede zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaal
baar willen houden, is het belangrijk dat daarin alle ‘spelers’ 
een rol en verantwoordelijkheid nemen. Het bieden van een 
passend antwoord op vragen van onze leden op het terrein 
van gezondheid en zorg is daarbij de basis. Uit gesprekken met 
leden en patiënten merken we dat die vragen breder zijn dan 
het domein van formele zorg. Daarom werken we graag samen 
met partners buiten het zorgdomein, waaronder ledenorganisaties, 
gemeenten en werkgevers aan zorg én gezondheid. Het zoeken naar 
effectieve interventies voor het toekomstbestendig maken van de zorg is 
belangrijker dan ooit.

Gezamenlijke inspanning nodig
We stimuleren en ondersteunen vernieuwing en innovatie binnen de zorg. We streven daarbij 
steeds naar betere zorg voor de patiënt, terwijl we de druk op schaars personeel en de kos
ten verlagen. Zo werken we aan zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: 
dat is toekomstbestendige zorg. Dat kunnen we niet alleen. Als Coöperatie VGZ opereren we 
in een complex krachtenveld met veel spelers. Wij hebben sterke partners, binnen en buiten 
het netwerk Zinnige Zorg, die bijdragen aan vernieuwing of modernisering van de zorg en zo 
laten zien hoe we de zorg toekomstbestendig kunnen maken. Belangrijk is dat we hierbij con
tinu het belang van onze leden voor ogen houden, maar ook de werkzaamheid van de gevon
den oplossingen. Daarom werken we bij voorkeur samen met onze leden, patiëntenorganisa
ties, zorgverleners, merkpartners en gemeenten aan het oplossen van urgente vraagstukken 
en de opschaling van goede praktijken.
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Hoofdpunten van ons beleid
De noodzakelijke transformatie van de zorg vraagt iets van ons allemaal: vernieuwende  
oplossingen en bijbehorende impactvolle veranderingen, flexibilisering en digitalisering van  
zorgaanbod, zodat beter aangesloten kan worden op de veranderende zorgvraag en  
concentratie, digitalisering, ombouw en soms afbouw van bestaande infrastructuur.

We zien ons zorginkoopbeleid voor 2023 als een uitnodiging om samen stappen te zetten  
richting toekombestendige zorg en initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan:
	� Passende zorg die tijdige toegang biedt voor mensen die dat nodig hebben
	� Zorg die betaalbaar is voor de maatschappij en onze leden, op de korte en lange termijn
	�  Zorg die van goede kwaliteit is en onze leden helpt om grip te krijgen op gezondheid en zorg

We kijken in ons beleid nadrukkelijk naar duurzaamheid in brede zin, want de klimaatcrisis is 
ook een gezondheidscrisis. In de wetenschap dat de zorgsector in Nederland verantwoordelijk is 
voor 7% van de CO2uitstoot, is het vanzelfsprekend dat we ons ook om die reden inzetten om de 
zorgsector te verduurzamen.

In onze inkoopplannen beschrijven we per zorgsoort onze visie, mede gebaseerd op goede  
voorbeelden en initiatieven uit de praktijk. Ons beleid gaat uit van de volgende hoofdpunten: 

 Zinnige zorg
  Betere zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten (individueel en collectief),  

gebaseerd op de ideeën van zorgverleners

 Duurzame zorg
  Verduurzamen van de noodzakelijke zorg en bijbehorend vastgoed uitgaande van  

de 4 pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg

  Arbeidsmarkt
  Voorrang voor zorg die beter is voor de patiënt en vernieuwingen die de druk op  
zorggebruik – en daarmee op personeel en budget  verlagen

  Continu innoveren
  Ruim baan voor initiatieven die bijdragen aan zinnige zorg via slimme inzet van  

digitalisering, technologie en hulpmiddelen

  Samenwerking
  Samenwerking in de keten van zorg en welzijn, in de regio of digitaal, om frictieloze 
patiëntreizen mogelijk te maken die echt om de patiënt georganiseerd zijn

Tot slot gaan we graag met zorgaanbieders, zorgprofessionals en andere partners in gesprek 
over gezamenlijke vraagstukken en oplossingen: wat is er de komende jaren nog meer mogelijk 
om de zorg toekomstbestendig te maken voor iedereen?

Marjo Vissers, bestuursvoorzitter / CEO en Cas Ceulen, Chief Health Officer



Coöperatie VGZ & 
Hulpmiddelen
Met ons inkoopbeleid voor hulpmiddelen streven we 
naar passende zorg voor al onze leden om zo een 
bijdrage te leveren aan het toegankelijk en betaal
baar houden van de zorg, nu en in de toekomst. We 
stimuleren gepast gebruik.

Samen met zorgaanbieders zorgen we dat onze 
leden de hulpmiddelen krijgen die zij nodig hebben, 
passend bij de persoonlijke situatie. Eenvoudig als 
het kan, complex als het moet.

Het gaat hierbij om passende zorg met een daarbij 
passende prijs en kwaliteit. We zien dat hulpmidde
len een bijdrage leveren aan zowel de zelfredzaam
heid van leden als het toegankelijk houden van de 
zorg elders. Dit kunnen bestaande hulpmiddelen 
zijn, maar ook nieuwe innovatieve hulpmiddelen. 
Een voorbeeld is de inzet van hulpmiddelen waarbij 
de zorgprofessional op afstand meekijkt met de 
patiënt. Dat leidt tot betere monitoring en minder 
ziekenhuisbezoeken.



Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Hulpmiddelen in de 
wijkverpleging
De meeste mensen willen zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven wonen 

in hun eigen huis. Er is niet altijd zorg nodig 
om zelfstandig te blijven. Soms kan bewezen 
thuiszorgtechnologie of een ander hulpmiddel 
zelfredzaamheid bevorderen. Hulpmiddelen kun
nen ook een rol spelen om de wijkverpleging te 
ontlasten en bijdragen aan zelfredzaamheid van 
onze leden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van 
klittenbandzwachtels, waardoor minder wijkver
pleegkundige zorg nodig is.

Integraliteit en 
ketensamenwerking

We zetten in op meer samenwer
king binnen de keten, bijvoorbeeld 

tussen hulpmiddelenzorg en andere 
zorgsoorten zoals medisch specialistische zorg, 
farmaceutische zorg en wijkverpleging. Vaak zijn 
hulpmiddelen een klein onderdeel van de totale 
zorg, maar maken ze wel een groot verschil. Door 
een integrale benadering, kan betere zorg gebo
den worden tegen lagere kosten.

Goede zorg met de juiste 
kwaliteit en betaalbaarheid
Wij werken met het Generiek  
Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. 
Dit kader is samengesteld door ver

schillende relevante stakeholders. Hierin 
staat omschreven wat goede hulpmiddelenzorg 
is.

Een goed hulpmiddel past bij de behoefte van 
de patiënt en is daarmee doelmatig. Onze focus 
verschuift daarom verder van productkenmerken 
naar indicatie en zorgbehoefte van bepaalde 
doelgroepen. Daarom stimuleren wij het func
tioneringsgericht voorschrijven en hanteren wij 
functionele prestatieomschrijvingen waar dit 
kan. We sluiten daarbij zoveel mogelijk aan bij 
bestaande initiatieven en werken samen met 
marktpartijen. Met aanbieders van hulpmiddelen
zorg maken wij ten behoeve van onze leden 
scherpe afspraken op het gebied van prijs en 
kwaliteit.

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/inkoopbeleid/zinnige-zorg
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/inkoopbeleid/zinnige-zorg
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1. Toelichting op onze criteria

Wij vinden passende zorg belangrijk. Daarom letten we in onze inkoopgesprek
ken en procedures op de prijs, kwaliteit en klantgerichtheid die zorgaanbieders 
van hulpmiddelen bieden. We streven naar een reële prijs voor een kwalitatief 
goed hulpmiddel. Hiermee houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk. Voor 
onze leden is het belangrijk dat zij goed worden geholpen met een hulpmiddel 
dat hun situatie ook daadwerkelijk verbetert.

Minimum (kwaliteits)normen
We kopen zorg in op basis van minimum (kwaliteits)normen en nieuwe inzichten uit  
Good Practices. Onze leden moeten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van hulpmiddelen. 
Daarom zetten we ook in op redelijke garantietermijnen. Binnen deze termijnen moet een 
zorgaanbieder een hulpmiddel indien nodig kosteloos vervangen of repareren.

Daarnaast hanteren wij kwaliteitseisen, die zoveel mogelijk aansluiten bij wettelijke eisen 
of normen die (een groot deel van) de beroepsgroep erkent. Voorbeelden hiervan zijn de 
CE-markering, ISO-certificering en SEMH-erkenning. Daarbij wordt uitgegaan van richtlijnen 
en protocollen, zoals die in het Landelijk Register Kwaliteitsinstrumenten van Zorginstituut 
Nederland zijn opgenomen. Denk aan onder meer de modules continentie, stoma, diabetes
zorg, compressiezorg en prothesen.

Voor de hulpmiddelenzorg die we per 2023 inkopen gelden de volgende specifieke minimum
eisen om voor een overeenkomst in aanmerking te komen. Zorgaanbieders met wie wij een 
overeenkomst sluiten moeten aantoonbaar kunnen voldoen aan de eisen zoals beschreven 
op de volgende pagina’s.
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Hulpmiddel Kwaliteitseisen

Hoorhulpmiddelen

Behalve voor onze verze
kerden met één van de 
selectieve verzekeringen: 
Bewuzt Basis, Univé Zorg 
Select polis, UC Bewuste 
Keuze en IZZ Basisverze
kering Variant Bewuzt

•  De zorgaanbieder is StArgeregistreerd audicien en de  
vestiging(en) van de zorgaanbieder is/zijn voorzien van het 
StArkeurmerk ‘De Audicien’, of

•  De zorgaanbieder is CvC-gecertificeerd audicien en de  
vestiging(en) van de zorgaanbieder is/zijn SEMH-gecertificeerd 
AUD.

Hoorhulpmiddelen

Ook voor onze verze
kerden met één van de 
selectieve verzekeringen: 
Bewuzt Basis, Univé Zorg 
Select polis, UC Bewuste 
Keuze en IZZ Basisverze
kering Variant Bewuzt

•  De zorgaanbieder is StArgeregistreerd audicien en de  
vestiging(en) van de zorgaanbieder is/zijn voorzien van het 
StArkeurmerk “De Audicien”, of

•  De zorgaanbieder is CvC-gecertificeerd audicien en de  
vestiging(en) van de zorgaanbieder is/zijn SEMH-gecertificeerd 
AUD

•  De zorgaanbieder is door ons tevens gecontracteerd voor de 
levering van hoorhulpmiddelen vanaf 1 januari 2023

•  De zorgaanbieder is in staat deze zorg landelijk en tijdig te  
leveren en diensten te verlenen aan verzekerden van de zorg
verzekeraars die tot onze groep behoren ongeacht de woon
plaats

Diabetes testmateriaal •  De zorgaanbieder beschikt over SEMHerkenning voor  
verzorgingsmiddelen, DISWd

•  Per 5.000 verzekerden van de zorgverzekeraars die tot onze 
groep behoren, heeft de zorgaanbieder minimaal één diabetes
verpleegkundige met BIGregistratie in dienst

•  De zorgaanbieder hanteert het Generiek Kwaliteitskader  
Hulpmiddelenzorg, waaronder de module Diabetes (VWS, 2017) 
inclusief geldende consensusdocument(en) (NDF)

•  De zorgaanbieder is in staat diabetes testmateriaal landelijk en 
tijdig te leveren (ook in spoedsituaties) en diensten te verlenen 
aan tenminste 20.000 verzekerden van de zorgverzekeraars die 
tot onze groep behoren, ongeacht de woonplaats. De bedrijfs
voering van de zorgaanbieder is hierop ingericht

Bloedketonen  
testmateriaal

•  De zorgaanbieder beschikt over SEMHerkenning voor  
verzorgingsmiddelen, DISWd

•  Per 5.000 verzekerden van de zorgverzekeraars die tot onze 
groep behoren, heeft de zorgaanbieder minimaal één diabetes
verpleegkundige met BIGregistratie in dienst

•  De zorgaanbieder is door VGZ tevens gecontracteerd voor de le
vering van diabetes testmateriaal, FGM, CGM en Insulinepompen

•  De zorgaanbieder hanteert het Generiek Kwaliteitskader  
Hulpmiddelenzorg waaronder de module Diabetes (VWS, 2017) 
inclusief geldende consensusdocument(en) (NDF)

•  De zorgaanbieder is in staat bloedketonen testmateriaal landelijk 
en tijdig te leveren (ook in spoedsituaties) en diensten te verle
nen aan tenminste 20.000 verzekerden van de zorgverzekeraars 
die tot onze groep behoren ongeacht de woonplaats. De bedrijfs
voering van de zorgaanbieder is hierop ingericht
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Hulpmiddel Kwaliteitseisen

Flash Glucose  
Monitoring (FGM)

•  De zorgaanbieder beschikt over SEMHerkenning voor  
verzorgingsmiddelen, DISWd

•  Per 5.000 verzekerden van de zorgverzekeraars die tot  
onze groep behoren, heeft de zorgaanbieder minimaal één  
diabetesverpleegkundige met BIGregistratie in dienst

•  De zorgaanbieder is door ons tevens gecontracteerd voor de 
levering van diabetes testmateriaal, CGM en Insulinepompen 
incl. toebehoren

•  De zorgaanbieder hanteert het Generiek Kwaliteitskader  
Hulpmiddelenzorg waaronder de module Diabetes (VWS, 2017) 
inclusief geldende consensusdocument(en) (NDF)

•  De zorgaanbieder is in staat de FGM landelijk en tijdig te leveren 
(ook in spoedsituaties) en diensten te verlenen aan tenminste 
5.000 verzekerden van de zorgverzekeraars die tot onze groep 
behoren, ongeacht de woonplaats. De bedrijfsvoering van de 
zorgaanbieder is hierop ingericht

Insulinepompen  
incl. toebehoren

•  De zorgaanbieder beschikt over SEMHerkenning voor verzor
gingsmiddelen, DISWd

•  Per 5.000 verzekerden van de zorgverzekeraars die tot onze 
groep behoren, heeft de zorgaanbieder minimaal één diabetes
verpleegkundige met BIGregistratie in dienst

•  De zorgaanbieder is door ons tevens gecontracteerd voor de 
levering van diabetes testmateriaal, FGM en CGM

•  De zorgaanbieder hanteert het Generiek Kwaliteitskader Hulp
middelenzorg waaronder de module Diabetes (VWS, 2017) 
inclusief geldende consensusdocument(en) (NDF)

•  De zorgaanbieder is in staat insulinepompen incl. toebehoren 
landelijk en tijdig te leveren (ook in spoedsituaties) en diensten 
te verlenen aan tenminste 5.000 verzekerden van de zorgverze
keraars die tot onze groep behoren, ongeacht de woonplaats. De 
bedrijfsvoering van de zorgaanbieder is hierop ingericht

Continue Glucose  
Monitoring (CGM)

•  De zorgaanbieder beschikt over SEMHerkenning voor  
verzorgingsmiddelen, DISWd

•  Per 5.000 verzekerden van de zorgverzekeraars die tot onze 
groep behoren, heeft de zorgaanbieder minimaal één diabetes
verpleegkundige met BIGregistratie in dienst

•  De zorgaanbieder is door ons tevens gecontracteerd voor de 
levering van diabetes testmateriaal, FGM en Insulinepompen 
incl. toebehoren

•  De zorgaanbieder hanteert het Generiek Kwaliteitskader  
Hulpmiddelenzorg waaronder de module Diabetes (VWS, 2017) 
inclusief geldende consensusdocument(en) (NDF)

•  De zorgaanbieder is in staat CGMsystemen landelijk en tijdig te 
leveren (ook in spoedsituaties) en diensten te verlenen aan ten
minste 5.000 verzekerden van de zorgverzekeraars die tot onze 
groep behoren, ongeacht de woonplaats. De bedrijfsvoering van 
de zorgaanbieder is hierop ingericht

Verbandmiddelen •  De zorgaanbieder beschikt over een SEMHerkenning voor  
verzorgingsmiddelen, DISWw

•  De zorgaanbieder heeft minimaal twee daartoe opgeleide,  
gediplomeerde en BIGgeregistreerde verpleegkundigen in dienst

•  De zorgaanbieder is in staat verbandmateriaal landelijk en tijdig 
te leveren (ook in spoedsituaties) en diensten te verlenen aan 
tenminste 10.000 verzekerden van de zorgverzekeraars die tot 
onze groep behoren, ongeacht de woonplaats. De bedrijfsvoering 
van de zorgaanbieder is hierop ingericht



14 | Inkoopbeleid Hulpmiddelen | 2023 | |  

Hulpmiddel Kwaliteitseisen

Sleep Position Trainer •  De zorgaanbieder heeft minimaal één, of zo veel meer als 
noodzakelijk om de zorgovereenkomst uit te voeren, BIGgeregis
treerde verpleegkundige (Hboniveau) die gespecialiseerd en/of 
opgeleid is in slaapapneu en de toepassing van SPTapparatuur. 
Dit wordt aangetoond middels een aanvullend geaccrediteerd 
certificaat waaruit blijkt dat er op het gebied van slaapapneu 
aanvullende bij en nascholing is gevolgd

• De zorgaanbieder kan landelijk leveren

Injectiemateriaal en 
toebehoren

•  De zorgaanbieder, geregistreerd als apotheek, is door ons gecon
tracteerd voor de geldende zorgovereenkomst Farmaceutische 
Zorg VGZ, of

•  De zorgaanbieder, geregistreerd als medisch speciaalzaak, is 
in het bezit van de SEMHerkenning voor diabetes DISWd en 
gecontracteerd voor de levering van diabetes testmateriaal

Mammaprothesen •  De zorgaanbieder beschikt over SEMHerkenning voor  
Mammacare (MMC)

•  De zorgaanbieder die maatwerk levert kan tevens confectie 
mammaprothesen leveren

•  De zorgaanbieder kan ook plakstrips, protheseBH’s,  
prothese badpakken en dergelijke leveren

Tracheostoma •  De zorgaanbieder heeft minimaal één daartoe opgeleide,  
gediplomeerde en BIGgeregistreerde verpleegkundige in dienst, 
of zo veel meer als noodzakelijk om de zorgovereenkomst uit te 
kunnen voeren

•  De zorgaanbieder is in staat deze zorg landelijk en tijdig te 
leveren (ook in spoedsituaties) en diensten te verlenen aan 
verzekerden van de zorgverzekeraars die tot onze groep behoren, 
ongeacht de woonplaats. De bedrijfsvoering van de zorgaan
bieder is hierop ingericht

Communicatie 
hulpmiddelen

•  De zorgaanbieder beschikt over een aantoonbaar breed en diep 
productportfolio en is hierdoor in staat een keuze te maken uit 
het beschikbare assortiment hulpmiddelen op basis van het 
stepped care principe

•  De zorgaanbieder heeft over minimaal vijf adviseurs in  
dienst met een afgeronde opleiding logopedie, ergotherapie, 
bewegingstechnicus of elektrotechniek/werktuigbouwkunde, 
waarvan twee adviseurs met minimaal vijf jaren werkervaring in 
het werkveld van communicatiehulpmiddelen

• De zorgaanbieder kan landelijk leveren
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Good Practices: praktijkvoorbeelden van zinnige zorg

Steeds meer zorgaanbieders en patiënten leren ons wat goede voorbeelden zijn van zinnige 
zorg. ‘Good Practices’ noemen wij dat. Dit zijn bewezen en succesvolle praktijkvoorbeelden 
van zorg die het beste bij patiënten past. Deze Good Practices zijn bedacht en uitgedragen 
door zorgaanbieders én helpen bij het aanpakken van personeelstekorten en oplopende 
maatschappelijke kosten. Good Practices laten zien dat het mogelijk is om passende zorg te 
realiseren en tegelijkertijd de toegankelijkheid en betaalbaarheid te garanderen.

Voorbeeld: 3D Scan & Print technologie voor braces

Opschaalbaar

Doelmatig

Een Good Practice is:

En heeft een ambassadeur

Vernieuwend

Meetbaar bewezen

Heeft u zelf een goed idee of initiatief rond zinnige zorg? 
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 of dien direct een initiatief in via  
cooperatievgz.nl/zinnigezorg. 

G00981  |  2020-12

De 3D geprinte brace van 
Manometric heeft een klinisch be-
wezen hogere therapietrouw en 
patiënt-tevredenheid vergeleken 
met de conventionele brace.

Daling aan MSZ kosten voor deze 
groep patiënten, door voorkomen 
van onnodige herhalingsconsulten. 
Op termijn besparing aan  
hulpmiddelen kosten. 

Gerald Kraan | Orthopedisch chirurg |  
Reinier de Graaf

“Wij hebben in ons ziekenhuis deze nieuwe workflow 
klinisch onderzocht. Patiënten zijn met de 3D Scanner 
van Manometric gescand door onze gipsmeesters, en 
van een 3D geprinte maatwerk brace voorzien. Deze is 
vergeleken met de conventionele maatwerk brace.

Uit de resultaten blijkt dat 93,6% van de proefperso-
nen de voorkeur geeft aan de 3D geprinte Manometric 
brace boven de conventionele brace. Ook zagen wij 
een significant hogere therapietrouw en tevredenheid 
onder dragers van de Manometric brace.”

Waarom?
Mensen met reuma of artrose kunnen veel ondersteuning ervaren 
en pijn verlichten met een goede lange-termijn brace (orthese). 
Echter zijn meer dan 70% van de patiënten die brace of orthese 
voor lange termijn dragen hier ontevreden over, waardoor een 
groot deel van de braces in de kast belandt en nooit wordt ge-
dragen. Dit hangt vaak samen met de ambachtelijke manier van 
maatnemen en produceren. Het huidige proces kost vaak zo’n 4,5 
uur aan arbeid, en de kwaliteit is sterk afhankelijk van de ervaring 
van de specifieke instrumentmaker.

Wat en hoe?
Met behulp van 3D technologie sterk verbeterde, evidence- 
based orthesen en vingersplints. Manometric heeft een eigen  
ontwikkelde 3D handscanner, waarmee binnen een fractie van  
een seconde een zeer nauwkeurige scan van de hand wordt  
gemaakt, op basis waarvan een perfect passende brace wordt  
ontworpen en geproduceerd met 3D printen. Patiënten ervaren 
met deze braces meer comfort en meer handkracht. Ook is een 
hogere therapietrouw gemeten met deze braces.

3D Scan & Print technologie  
voor braces
Doelgroep
Ruim 25.000 patiënten die gebruik maken van hand/pols braces,  
vinger orthesen en/of splints in 2019 met bijna dubbel aantal vergoedingen.

Landelijke zorgkosten
€12 mln in hulpmiddelen. 
€19 mln in MSZ kosten (aanname).

Landelijke besparing
Nu marginaal verschil extramurale verstrekking, verwachting dat bij groei  
volume dit verschil groter wordt. 
€ 2,2 mln besparing in MSZ kosten door (her)inrichting patiënt journey. 

Betrokken zorgverleners
Medisch specialisten, instrumentenmaker.

MSZ orthopedieProcesinnovatieReinier de Graaf 

Patiënten hoeven minder 
bezoeken aan de zorginstelling 
te brengen, en de wachttijd voor 
een orthese gaat van enkele 
maanden naar 2 weken. 

Meer comfort, handkracht 
en perfect passend

Herinrichting patient journey Digitalisering van het proces

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

De zorgsector is medeverantwoordelijk voor klimaatverandering en milieuvervuiling en  
dat heeft ernstige gevolgen voor de leefomgeving en de gezondheid. Als zorgverzekeraars 
vinden we het van groot belang om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het 
gehele zorglandschap. Daartoe gaan we in ZN verband, in overleg met de verschillende  
zorgbranches, de inkoop van duurzame zorg verder uitwerken. Vooruitlopend daarop  
verwachten we van alle zorgaanbieders dat ze zich committeren aan de landelijke 
CO2 doelstellingen.

VGZ zet in op maatschappelijk verantwoord beleggen en het verduurzamen van de eigen 
bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend om ons 
commitment aan het verduurzamen van de zorgsector te onderstrepen.
Verduurzamen van de zorg doen we vanuit het principe van zinnige zorg; alleen die zorg  
leveren die nodig is en daar waar het nodig is. Dat is goed voor klimaat en milieu èn zo  
houden we samen de zorg toegankelijk voor iedereen. Daarbij stimuleren we dat de  
noodzakelijke zorg en zorgvastgoed gaat voldoen aan de doelen op de vier pijlers van de 
Green Deal Duurzame zorg. We focussen op daar waar de grootste impact zit en breiden  
dat de komende jaren verder uit.



cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

                  Proces
zorginkoop 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
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2.  Proces zorginkoop 
Dit jaar kopen wij 12 soorten hulpmiddelen opnieuw in per 2023. Andere hulpmiddelen  
hebben wij voor meer dan 1 jaar gecontracteerd. Dit zorgt ervoor dat wij onze aandacht  
volledig kunnen vestigen op een goede inkoop die meerdere jaren mee kan gaan.

In dit hoofdstuk staat het proces en de planning van het inkoopseizoen voor 2023.

Wilt u in aanmerking komen voor een van de in dit hoofdstuk genoemde overeenkomsten? 
Stuur dan een email naar zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl. Uw email ontvangen wij graag 
voor 2 mei 2022. Aanvragen na de uiterlijke datum waarop de overeenkomsten van het 
betreffende hulpmiddel worden aangeboden nemen wij niet in behandeling. Zie  
onderstaande tijdspaden.

Hoorhulpmiddelen
Voor de inkoop van hoorhulpmiddelen (hoortoestellen, tinnitusmaskeerders, triageaudio
metrie, ringleidingen, infrarood, FMapparatuur, bluetooth zenderontvangersystemen en 
daaraan gelijk te stellen hulpmiddelen inclusief bijbehorende dienstverlening en nazorg) doen 
wij een niet onderhandelbaar aanbod.

Het tijdspad voor hoorhulpmiddelen ziet er als volgt uit:

Soort hulpmiddel Datum Proces

Hoorhulpmiddelen Uiterlijk 31 mei 2022 Aanbieden overeenkomst*

Hoorhulpmiddelen Uiterlijk 30 juni 2022 Aanvaarden overeenkomst

*    Deze overeenkomst geldt niet voor de levering van hoorhulpmiddelen aan verzekerden met een 
van de selectieve verzekeringen: Bewuzt Basis, Univé Zorg Select polis, UC Bewuste Keuze en 
IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt.

Voor onze verzekerden met een van de hierboven genoemde selectieve verzekeringen  
contracteren we een beperkt aantal zorgaanbieders voor hoorhulpmiddelen. Deze contrac
tering vindt plaats binnen de groep van gecontracteerde zorgaanbieders voor 2023 waarbij 
wij selecteren op aanvullende producten en/of diensten voor deze verzekerden (zoals bijvoor
beeld het leveren van gehoorbeschermers). Als aanvullende eis geldt dat de zorgaanbieder 
landelijk moet kunnen leveren.

2022 Soort hulpmiddel Datum Proces

Hoorhulpmiddelen voor 
onze verzekerden met een 
van de selectieve verze
keringen: Bewuzt Basis, 
Univé Zorg Select polis, 
UC Bewuste Keuze en IZZ 
Basisverzekering Variant 
Bewuzt

Uiterlijk 4 juli 2022 Indienen offerte voor  
selectieve verzekeringen

Uiterlijk 25 juli 2022 

Mededelen uitkomst offer
tebeoordeling en aanbieden 
aanvullende overeenkomst 
voor selectieve verzekeringen

2023

mailto:zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl
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Communicatiehulpmiddelen
Voor de inkoop van communicatiehulpmiddelen voeren wij een selectieve inkoopprocedure 
uit.

Het tijdspad voor de inkoop van communicatiehulpmiddelen ziet er als volgt uit:

2022 Soort hulpmiddel Datum Proces

Communicatie 
hulpmiddelen Uiterlijk 2 mei 2022 

Belangstelling kenbaar 
maken via een email naar 
zorginkoop.hulpmiddelen@
vgz.nl

Uiterlijk 1 juni 2022

Verzenden offerteaanvraag 
aan aanbieders die tijdig 
hun belangstelling kenbaar 
hebben gemaakt

Uiterlijk 1 juli 2022 Mogelijkheid tot het stellen 
van vragen

Uiterlijk 25 juli 2022 Beschikbaar stellen van 
antwoorden

Uiterlijk 29 augustus 2022 Indienen offerte

Uiterlijk 19 september 2022 Mededelen voorlopige  
uitkomst offertebeoordeling

Uiterlijk 31 oktober 2022
Mededelen definitieve  
uitkomst offertebeoordeling 
en aanbieden overeenkomst

2023

Voor de hierboven genoemde aan te bieden overeenkomsten geldt dat deze kunnen worden 
aanvaard tot 5 weken na de datum waarop ze zijn aangeboden. 

Hulpmiddelen bij diabetes
Na het voeren van inkoopgesprekken doen wij aan de zorgaanbieders een niet onderhandel
baar aanbod. Het tijdspad voor hulpmiddelen bij diabetes ziet er als volgt uit:

Soort hulpmiddel Inkoopgesprekken Aanbieden overeenkomst

Diabetes testmateriaal 1 april 2022 – 1 oktober 2022
1 november 2022

Uiterlijk 1 oktober 2022
Uiterlijk 1 november 2002

Bloedketonen testmateriaal 1 april 2022 – 1 oktober 2022
1 november 2022

Uiterlijk 1 oktober 2022
Uiterlijk 1 november 2002

Flash Glucose Monitoring 
(FGM)

1 april 2022 – 1 oktober 2022
1 november 2022

Uiterlijk 1 oktober 2022
Uiterlijk 1 november 2002

Insulinepompen incl.  
toebehoren 

1 april 2022 – 1 oktober 2022
1 november 2022

Uiterlijk 1 oktober 2022
Uiterlijk 1 november 2002

Continue Glucose  
Monitoring (CGM)

1 april 2022 – 1 oktober 2022
1 november 2022

Uiterlijk 1 oktober 2022
Uiterlijk 1 november 2002

Voor de hierboven genoemde aan te bieden overeenkomsten geldt dat deze kunnen worden 
aanvaard tot 5 weken na de datum waarop ze zijn aangeboden. Daarna vervalt het aanbod.

mailto:zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl
mailto:zorginkoop.hulpmiddelen@vgz.nl
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Overige hulpmiddelen
Voor de overige per 1 januari 2023 nieuw te sluiten overeenkomsten is onderstaande  
planning van toepassing. Wij doen daarbij aan de zorgaanbieders een niet onderhandelbaar 
aanbod.

Soort hulpmiddel Aanbieden overeenkomst

Verbandmiddelen Uiterlijk 1 oktober 2022

Sleep Position Trainer Uiterlijk 1 oktober 2022

Injectiemateriaal en toebehoren (voor toediening van 
insuline en/of overige medicatie) Uiterlijk 1 oktober 2022

Mammaprothesen Uiterlijk 1 oktober 2022

Tracheostoma Uiterlijk 1 oktober 2022

Voor de hierboven genoemde aan te bieden overeenkomsten geldt dat deze kunnen worden 
aanvaard tot 5 weken na de datum waarop ze zijn aangeboden. Daarna vervalt het aanbod. 
Voor de zorgovereenkomst ‘Injectiemateriaal en toebehoren (voor toediening van insuline  
en/of overige medicatie)’ geldt een uitzondering. De uiterlijke datum voor het accepteren  
van deze zorgovereenkomst is 31 december 2022. Er geldt hiervoor geen uiterste teken
datum. Als u zichtbaar wilt zijn in onze zorgzoekers als gecontracteerde zorgaanbieder, dan 
adviseren wij u zo snel mogelijk het aanbod te accepteren. Als u op tijd zichtbaar wil zijn in 
onze zorgzoekers, dan adviseren wij u vóór 1 november 2022 het aanbod te accepteren.

De uiterste tekendatum voor de overeenkomst Verbandmiddelen is uitgesteld naar uiterlijk 
4 weken nadat u de nieuwe versie van het overzicht ‘Indeling verbandmiddelen 2023’ heeft 
ontvangen.

Vektis

Wij bieden onze zorgovereenkomsten digitaal aan op basis van Vektisgegevens. Ook de 
gegevens in onze Zorgzoekers zijn gebaseerd op Vektisgegevens. Het is daarom van groot 
belang dat zorgaanbieders deze gegevens regelmatig op juistheid en volledigheid controle
ren. Vooral de juistheid van het bij Vektis geregistreerde emailadres is essentieel.

Voor de wijziging van naam, adres, woonplaats, of contact of praktijkgegevens, aanvragen 
van een AGBcode en het opvragen van zorgaanbiedersgegevens kunnen zorgaanbieders 
contact opnemen met Vektis via www.agbcode.nl of 09002422633. We gebruiken de email
adressen uit Vektis om zorgaanbieders te informeren.

Onvoldoende aanbieders / zorgplicht

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. 

http://www.agbcode.nl
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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, stel dan uw vraag direct 
online.

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 zorgaan
bieders moeten voldoen. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg 
wordt geleverd. Voor nieuwe en al gecontracteerde zorgaanbieders binnen een bepaalde 
zorgsoort gelden dezelfde kwaliteitseisen om in aanmerking te komen voor een overeen
komst. We behouden ons wel het recht voor om een maximum te hanteren voor het aantal 
zorgaanbieders waarmee wij overeenkomsten sluiten als aan onze zorgplicht is voldaan.

Naleving & Controle

VGZ heeft de wettelijke en maatschappelijke taak om gerichte controles uit te voeren. Deze 
controles zijn noodzakelijk om de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden en 
kwaliteit van zorg te kunnen blijven borgen. Daarnaast dient VGZ zich te verantwoorden naar 
interne en externe toezichthouders over de rechtmatigheid van de betaalde zorgkosten. Om 
dit doel te bereiken voert VGZ controles uit (formele en materiële controle).

 Tussentijdse aanpassingen van het inkoopbeleid  
en de inkoopprocedure

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorginkoopbeleid en zorginkoopprocedure tussen
tijds 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 wijzigin
gen doorvoeren, dan informeren we u hierover op onze website cooperatievgz.nl/zorgaanbie
ders. 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 aan
bestedingsrichtlijnen. De Aanbestedingswet of de Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn 
uitdrukkelijk niet van toepassing op de zorginkoop door VGZ. De relatie tussen zorgaanbie
ders en VGZ wordt uitsluitend beheerst door de precontractuele goede trouw, redelijkheid en 
billijkheid, waarbij die precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid niet wordt inge
vuld door de aanbestedingsregels 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 VGZ. 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/inkoopbeleid
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/inkoopbeleid/vraag-inkoopbeleid
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/algemene-informatie


Bijlage  

cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders
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3.  Bijlage 

Wijzigingen inkoopbeleid 2023 t.o.v. inkoopbeleid 2022

De focus ligt in 2023 op onderstaande hulpmiddelendossiers.

Wijzigingen

Hoorhulpmiddelen Nieuwe inkoop per 2023

Hulpmiddelen bij Diabetes Nieuwe inkoop per 2023

Verbandmiddelen Nieuwe inkoop per 2023

Communicatiehulpmiddelen Nieuwe inkoop per 2023

Sleep Position Trainer Nieuwe inkoop per 2023

Injectiemateriaal Nieuwe inkoop per 2023

Mammaprothesen Nieuwe inkoop per 2023

Tracheostoma Nieuwe inkoop per 2023
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