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Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid

13 oktober 2022

Uiterste tekentermijn overeenkomst Tandprothetische zorg  
2023-2025 uitgesteld    
In ons inkoopbeleid Mondzorg 2023 staat vanaf pagina 13 het proces voor zorginkoop omschreven.  
Vanwege een recent verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan  
de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verhogen we onze tarieven voor materiaal- en techniekkosten voor de 
overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025 met 2,5%. Daarom wijzigt de uiterste tekentermijn voor 
deze overeenkomst. Voor individuele praktijken is de uiterste tekentermijn uitgesteld naar 21 november 
2022. Voor mondzorgketens is de tekentermijn uitgesteld naar uiterlijk 12 november 2022. 

Let op: voor de overeenkomst Implantologie blijft voor zowel individuele praktijken als de mondzorgketens 
de oorspronkelijke tekentermijn van 8 november 2022 en 17 oktober 2022 staan.   
  
Waarom deze wijziging?  
Op 20 september 2022 heeft VWS een verzoek gedaan aan de NZa om de (maximum-)tarieven, budgetten 
en vergoedingsbedragen voor 2023 te verhogen. Meer hierover leest u op de website van de NZa.  
  
In navolging van dit verzoek hebben we besloten om onze tarieven voor materiaal- en techniek kosten  
van de overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025 te verhogen met 2,5%. Deze verhoging volgt op de 
verhoging van 8,5% die wij in ons aanbod van september 2022 hebben gedaan. De tariefverhoging van 2,5% 
wordt momenteel verwerkt in nieuwe tariefbijlagen. Deze nieuwe tariefbijlagen bieden wij opnieuw aan voor 
de overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025.   
  
Om zorgaanbieders voldoende tijd te geven om de nieuwe tariefbijlagen te beoordelen, is de uiterste  
tekentermijn voor ons contractaanbod uitgesteld.  
  
Wat betekent dit voor individuele praktijken?  
Uiterlijk 21 oktober 2022 staan de nieuwe tariefbijlagen klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO.  
U ontvangt hiervan automatisch bericht van VECOZO. Afhankelijk van uw situatie binnen het contracteer-
proces hanteren wij de volgende werkwijze:  
  
• Als u het aanbod van september 2022 al heeft geaccepteerd, vervangen wij de tariefbijlagen en hoeft u 

niets te doen. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit tot uiterlijk 21 november 2022 voor 09:00 uur 
kenbaar maken via ons contactformulier. In dat geval blijven de eerder door u geaccepteerde tarieven 
gelden. 

• Als u het aanbod van september 2022 nog niet heeft geaccepteerd, vindt u in VECOZO het aanbod met 
nieuwe tariefbijlagen. U kunt dit tot uiterlijk 21 november 2022 voor 09:00 uur in VECOZO accepteren.   

  
Wij informeren u via onze website en per e-mail over wat u in uw situatie moet doen om het aanbod te 
accepteren dan wel te weigeren.    
  
Wat betekent dit voor mondzorgketens?  
Uiterlijk 14 oktober 2022 ontvangt u van ons de nieuwe tariefbijlagen per e-mail. Als u ons aanbod  
accepteert, stuurt u ons uiterlijk 12 november 2022 voor 09:00 uur de overeenkomst met deze nieuwe 
tariefbijlagen getekend retour per e-mail. 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/09/21/nza-publiceert-nieuwe-tarieven-voor-2023
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/inkoopbeleid/vraag-inkoopbeleid
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg
mailto:zorginkoop.tandheelkunde@vgz.nl
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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. COVID-19 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 CO2-uitstoot, 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 & 
Mondzorg 
Met ons inkoopbeleid voor mondzorg streven we 
naar passende zorg voor onze leden. Om dit te  
realiseren, stimuleren we gepast gebruik.  
Bijvoorbeeld voor de inzet van narcose bij bepaal-
de behandelingen. We promoten differentiaties in 
de tandheelkunde om de juiste zorg op de juiste 
plek te realiseren en om oplossingen te vinden 
voor de arbeidsmarktproblematiek in de mondzorg. 
Naast het stimuleren van gepast gebruik en het 
promoten van differentiaties willen we met onze 
overeen komsten een actieve bijdrage leveren aan 
het beperken van de administratieve lasten in de 
mondzorgpraktijk. Dit doen we bijvoorbeeld door 
overeenkomsten aan te bieden met machtigings-
vrije modules en het faciliteren van collectieve 
overeenkomsten bij mondzorgketens. Tot slot  
zoeken we samen met de beroepsgroep naar 
manieren om de ketenzorg voor tandprothetiek 
efficiënter in te richten, zodat middelen doelmatig 
ingezet kunnen worden en er meer ruimte is voor 
innovatie. 



Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Zinnige zorg

We helpen en stimuleren mondzorg-
aanbieders om van elkaar te leren. 

Daarom zoeken we actief naar zorg-
aanbieders die zich extra inzetten op  

thema’s zoals zinnige zorg (bewezen en succes-
volle voorbeelden van goede zorg voor de patiënt, 
tegen lagere kosten) en digitalisering. Door ken-
nis en innovaties met elkaar te delen, zorgen we 
ervoor dat onze leden op steeds meer plekken 
kunnen profiteren van bewezen en effectieve 
zorginitiatieven. 

We onderzoeken manieren om kosten en  
kwaliteit van zorg beter aan elkaar te verbinden. 
Bijvoorbeeld door het stimuleren van keten-
samenwerking en een slimme bekostiging van 
implantologische zorg. Aandacht voor zinnige 
zorg begint bij aandacht voor het monitoren van 
prestaties. Daarom werken wij momenteel aan 
spiegelinformatie die we zo spoedig mogelijk 
beschikbaar stellen. Deze informatie vormt op 
basis van landelijke en eigen inzichten een goede 
afspiegeling van bijvoorbeeld de patiënt beleving, 
kwaliteit en betaalbaarheid van mondzorg. 
Spiegel informatie stelt mondzorgaanbieders en 
onszelf in staat om prestaties beter te monitoren 
en vergelijken. 

De juiste zorg op de juiste 
plek

De toenemende professionalisering 
van de verschillende differentiaties 

binnen de mondzorg biedt kansen om de juiste 
zorg op de juiste plek te realiseren. Ook bieden 
digitale innovaties nieuwe mogelijkheden om  
binnen de mondzorg plaats- en tijdonafhankelijk 
te werken. In 2023 willen we met de beroeps-
groep onderzoeken wat er nodig is om de  
ontwikkeling van zorgvernieuwingen impulsen te 
geven. Bij geschikte initiatieven in het kader van 
zorgvernieuwingen willen we met pilots  
ervaringen achterhalen. Deze ervaringen  
vormen de basis voor verdere optimalisatie  
en verspreiding van zorginnovaties. 

Ketensamenwerking

We vinden het belangrijk dat  
onze leden hun behandelingen als 

soepel en goed georganiseerd  
ervaren. Voor de tandprothetische zorg 

en implantologie werken we daarom aan manie-
ren om de zorg zo goed mogelijk op elkaar aan 
te laten sluiten. Ook wanneer de zorg op verschil-
lende plekken, door uiteenlopende zorg verleners 
en verspreid over de tijd, wordt geleverd moeten 
behandeltrajecten naadloos op elkaar aansluiten. 
Om dit te realiseren, onderzoeken we samen 
met de beroepsgroep hoe we door keten samen-
werking en slimme bekostiging de zorg beter 
kunnen laten aansluiten op de zorgvraag van 
patiënten. Hierdoor moet ook meer ruimte  
ontstaan voor de implementatie van innovaties, 
zoals CAD/CAM-technologie. Door goede  
afspraken te maken, kunnen behandeltrajecten 
ingekort worden. Dit bevordert de doelmatigheid 
van zorg.
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1. Toelichting op onze criteria

We hechten grote waarde aan kwalitatief goede en zinnige zorg. Daarom  
stellen we eisen aan het door ons gecontracteerde zorgaanbod. Zo kopen we 
zorg in op basis van minimum eisen en nieuwe inzichten uit Good Practices 
(praktijk voorbeelden van zinnige zorg). In dit hoofdstuk leest u meer over deze 
minimumeisen voor 2023.

Wij sluiten overeenkomsten Implantologie, Tandprothetische zorg en Angst, sedatie en  
narcose met zorgaanbieders op praktijkniveau (individuele praktijken) en met mondzorg-
ketens. Het aanbod wat wij doen naar individuele praktijken is niet onderhandelbaar. Met 
mondzorgketens die voldoen aan de minimumeisen gaan wij graag in onderhandeling.

Implantologie

Voor implantologische zorg sluiten we overeenkomsten met BIG-geregistreerde tandartsen 
of MKA-chirurgen die erkend zijn als implantoloog door de Nederlandse Vereniging voor  
Orale Implantologie (NVOI), of die een verzamelstaat aanleveren waarbij wordt voldaan aan 
onze minimumeisen.

Minimumeisen overeenkomst Implantologie (boven- en onderkaak);
• De ketenleider/implantoloog is een BIG-geregistreerde tandarts of MKA-kaakchirurg;
• De ketenleider/implantoloog is erkend door de NVOI óf;
• Wanneer de ketenleider/implantoloog niet is erkend door de NVOI, dan kan hij/zij:

1.  Tenminste 100 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf  
kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze 100 
casussen hebben er minimaal 50 (ook) betrekking op de bovenkaak. Deze behandelingen 
kunnen zowel in de dentate als edentatie kaak hebben plaatsgevonden. 

2.  Aantonen dat hij/zij bij minimaal 25 casussen aanvullende chirurgische technieken heeft 
uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of weke-delenreconstructie.

Voldoet de ketenleider/implantoloog niet aan bovengenoemde minimumeisen?
Dan komt de zorgaanbieder/praktijk mogelijk alleen nog in aanmerking voor een  
overeenkomst Implantologie in de onderkaak.

Minimumeisen overeenkomst Implantologie in de onderkaak
• De ketenleider/implantoloog is een BIG-geregistreerde tandarts of MKA-kaakchirurg;
• De ketenleider/implantoloog kan:

1.  Tenminste 30 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren 
zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht.

Aanvullende minimumeis aan mondzorgketens voor Implantologie:
• Minimaal 25 praktijken waar wordt geïmplanteerd en gedeclareerd.

Zorgaanbieders ontvangen een overeenkomst Implantologie met een standaardmodule 
of een machtigingsvrije module Implantologie. Deze module bepalen wij op basis van een 
beoordeling van de machtigings- en declaratiehistorie van de praktijk. Deze beoordeling  
voeren wij twee keer per jaar uit. Meer informatie over deze modules vindt u op onze website. 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/overeenkomsten/implantologiescores
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Tandprothetische zorg

In deze overeenkomst, bedoeld voor tandprothetici, gelden de onderstaande minimumeisen.
De tandprotheticus dient:
• Aangesloten te zijn bij het Kwaliteitsregister Tandprothetici;
• Lid te zijn van de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT) en in het bezit zijn van 

een geldig ONT branchekeurmerk of een geldig ISO Healtcare certificaat.

Voor tandartsen die in aanmerkingen willen komen voor de overeenkomst tandprothetische 
zorg gelden de onderstaande minimumeisen. De tandarts dient: 
• Aangesloten te zijn bij het Kwaliteitsregister Tandartsen.

Aanvullende minimumeis aan mondzorgketens voor Tandprothetische zorg:
• Minimaal 50 praktijken waar tandprothetische zorg wordt verleend. 
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Angst, sedatie en narcose

In deze overeenkomst, bedoeld voor Centra voor Bijzondere Tandheelkunde of voor  
praktijken die voldoen aan de minimumeisen, maken we afspraken over behandelingen  
voor angst, sedatie en narcose. Praktijken die in aanmerking willen komen voor deze  
overeenkomst, moeten voldoen aan de volgende minimumeisen: 

• Er is een positief visitatierapport van de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie 
(NVA);

• Het centrum werkt met een anesthesioloog die lid is van de NVA;
• Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ambulancedienst of een ziekenhuis 

voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis;
• Er moet een schriftelijke overeenkomst zijn met een ziekenhuis in de nabijheid van het  

centrum voor de eventuele opvang van patiënten;
• Het centrum dat gebruikmaakt van (lachgas) sedatie is hiervoor gecertificeerd door het 

Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA) of de BT Academy in samenwerking met 
SBBT (Stichting Bevordering Bijzondere Tandheelkunde);

• Bij de behandeling van kinderen is de tandarts een erkend tandarts-pedodontoloog, een 
tandarts-gehandicaptenzorg of een tandarts-angstbegeleiding;

• De zorgaanbieder hanteert de uitgangspunten die opgenomen zijn in de “Notitie Tandheel-
kundige behandeling onder algehele anesthesie op locatie” van de VBTGG (Vereniging tot 
Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidszorg van Gehandicapten).

Inkoop op basis van representatie

Centra voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT’s)
We maken afspraken over de kwaliteit van zorg en bij de CBT’s waar wij preferente  
zorgverzekeraar zijn onderhandelen wij over het behandeltarief. 

Wanneer een CBT aan onderstaande minimumeisen voldoet, komt het in aanmerking voor 
een module Machtigingsvrij. Dit betekent dat het merendeel van de behandelingen zonder 
voorafgaande toestemming (machtigingsvrij) kan worden verricht. Een CBT kan machtigings-
vrij behandelingen verrichten wanneer het aan de drie onderstaande eisen voldoet:
• De CBT heeft (over het afgelopen kalenderjaar) minder dan 5% afwijzingen op  

machtigingen gehad;
• De CBT is door COBIJT (Centraal Overleg BIJzondere Tandheelkunde) geaccrediteerd;
• De CBT int de eigen bijdrage zelf bij de patiënt.

Instellingen voor Jeugdtandverzorging (JTV’s)
We maken afspraken over de kwaliteit van zorg en bij de JTV’s waar wij preferente  
zorgverzekeraar zijn onderhandelen wij met de instellingen over de instellingstoeslag en de 
eventuele haal- en brengservice.
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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.

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/zinnige-zorg. 

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 (Zorgverzekeraars Nederland)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  
nood zakelijke 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.

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


cooperatievgz.nl/zorgaanbieders

               Proces
zorginkoop 

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

Voor individuele praktijken
Wij bieden overeenkomsten voor Mondzorg aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. 
Zorgaanbieders die (nog) geen toegang hebben tot het Zorginkoopportaal, adviseren en 
vragen we de toegang tijdig aan te vragen bij VECOZO. Zo zorgen we er samen voor dat het 
zorginkoopproces volgens planning verloopt.

Overeenkomst Implantologie en overeenkomst 
Tandprothetische zorg

Processtappen voor zorgaanbieders:

2022 Datum Proces

Uiterlijk 1 september 2022 
vóór 09:00 uur

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders in 2022 en 
die voldoen aan de minimumeisen is het noodzakelijk 
dat zij hun belangstelling voor een overeenkomst ken-
baar maken. Dit kan via het aanvraagformulier

Uiterlijk 15 september 2022    Aanbieden vragenlijst en overeenkomst door VGZ in 
VECOZO 

Uiterlijk 8 november 2022 
vóór 09:00 uur

Ondertekening overeenkomst in VECOZO door  
zorgaanbieder 

2023

Het aanbod is beperkt geldig. Als zorgaanbieders het aanbod niet uiterlijk 8 november vóór 
9:00 uur 2022 via VECOZO accepteren, vervalt het aanbod. 

Overeenkomst Tandprothetische zorg

Processtappen voor zorgaanbieders die het aanbod van september 2022 nog niet  
geaccepteerd hebben.

2022 Datum Proces

Uiterlijk 1 september 2022 
vóór 09:00 uur

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders in 2022 en 
die voldoen aan de minimumeisen is het noodzakelijk 
dat zij hun belangstelling voor een overeenkomst ken-
baar maken. Dit kan via het aanvraagformulier

Uiterlijk 15 september 2022 Aanbieden vragenlijst en overeenkomst door VGZ in 
VECOZO 

Uiterlijk 21 oktober 2022 Aanbieden van de nieuwe tariefbijlagen in VECOZO

Uiterlijk 21 november 2022 
vóór 09:00 uur

Ondertekening overeenkomst in VECOZO door  
zorgaanbieder 

2023

Het aanbod is beperkt geldig. Als zorgaanbieders het aanbod niet uiterlijk 21 november vóór 
9:00 uur 2022 via VECOZO accepteren, vervalt het aanbod. 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/overeenkomsten/aanvraag-overeenkomst 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/overeenkomsten/aanvraag-overeenkomst 
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Processtappen voor zorgaanbieders die het aanbod van september 2022 al wel  
geaccepteerd hebben.

2022 Datum Proces

Uiterlijk 1 september 2022 
vóór 09:00 uur

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders in 2022 en 
die voldoen aan de minimumeisen is het noodzakelijk 
dat zij hun belangstelling voor een overeenkomst ken-
baar maken. Dit kan via het aanvraagformulier

Uiterlijk 15 september 2022 Aanbieden vragenlijst en overeenkomst door VGZ in 
VECOZO 

Uiterlijk 21 oktober 2022  Aanbieden van de nieuwe tariefbijlagen in VECOZO

Uiterlijk 21 november 2022 
vóór 09:00 uur

Voor ondertekening hoeft u niets meer te doen. Alleen 
als u bezwaar wilt maken, kunt u dit tot uiterlijk 21 
november kenbaar maken via ons contactformulier.

2023

Het aanbod is beperkt geldig. Als zorgaanbieders het aanbod niet uiterlijk 21 november vóór 
9:00 uur 2022 via VECOZO accepteren, vervalt het aanbod. 

Nieuwe praktijken
Voor nieuwe praktijken bieden we de mogelijkheid om na 1 september 2022 een overeen-
komst Implantologie en/of Tandprothetische zorg aan te vragen. Dit kan worden gedaan via 
een aanvraagformulier. Indien de zorgaanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst, 
gaat deze in op de eerste dag van de maand waarin de overeenkomst getekend retour via 
VECOZO is ontvangen, maar op zijn vroegst op 1 januari 2023. 

Onder nieuwe praktijk verstaan wij:
• een praktijk waarbij de AGB-code een startdatum heeft die niet ouder is dan 01-09-2022 

en/of; 
• een praktijk waarbij er onder de nieuwe AGB-code geen behandelingen voor 01-09-2022 

zijn uitgevoerd en gedeclareerd.

Overeenkomst Angst, sedatie en Narcose

Processtappen voor zorgaanbieders 

2022 Datum Proces

Uiterlijk 15 september 2022 Aanbieden vragenlijst en overeenkomst door VGZ in 
VECOZO

8 november 2022*  Ondertekening overeenkomst in VECOZO door  
zorgaanbieder 

Tot en met 31 december 
2025

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders in 2022 en 
die voldoen aan de minimumeisen is het noodzakelijk 
dat zij hun belangstelling voor een overeenkomst  
kenbaar maken. Dit kan via het aanvraagformulier**

2023

*   Indien de overeenkomst uiterlijk 8 november is geaccepteerd via het zorginkoop portaal 
van VECOZO, worden zorgaanbieders bij de eerste publicatie van de Zorgzoeker 2023 
vermeld.

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/overeenkomsten/aanvraag-overeenkomst 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/inkoopbeleid/vraag-inkoopbeleid
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/overeenkomsten/aanvraag-overeenkomst 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/overeenkomsten/aanvraag-overeenkomst 
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**   Indien de zorgaanbieder in aanmerking komt voor een overeenkomst, gaat deze in op de 
eerste dag van de maand waarin de overeenkomst getekend retour is ontvangen.

Voor mondzorgketens

Met mondzorgketens die voldoen aan onze minimumeisen treden wij in onderhandeling over 
de overeenkomst. De mondzorgketen dient voor een vertegenwoordiging te zorgen die zorg-
draagt voor de onderhandeling met VGZ. 

Overeenkomst Implantologie en overeenkomst Tandprothetische zorg 
 
Processtappen voor mondzorgketens:

2022 Datum Proces

Uiterlijk 1 juni 2022 voor 
09:00 uur

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders in 2022 en 
die voldoen aan de minimumeisen is het noodzakelijk 
dat zij hun belangstelling voor een overeenkomst  
kenbaar maken. Dit kan via het aanvraagformulier 

Tot uiterlijk 12 september 
2022 Onderhandelingsgesprekken 

Uiterlijk 12 september 2022 Aanbieden overeenkomst door VGZ via e-mail

Uiterlijk 17 oktober 2022 
vóór 09:00 uur Ondertekening overeenkomst (via e-mail)

2023

Het aanbod is beperkt geldig. Als ketens het aanbod niet uiterlijk 17 oktober vóór 9:00 uur 
2022 ondertekenen en via de mail terugsturen, vervalt het aanbod. 

Overeenkomst Tandprothetische zorg 
 
Processtappen voor mondzorgketens:

2022 Datum Proces

Uiterlijk 1 juni 2022 voor 
09:00 uur

Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders in 2022 en 
die voldoen aan de minimumeisen is het noodzakelijk 
dat zij hun belangstelling voor een overeenkomst  
kenbaar maken. Dit kan via het aanvraagformulier 

Tot uiterlijk 12 september 
2022 Onderhandelingsgesprekken 

Uiterlijk 12 september 2022 Aanbieden overeenkomst door VGZ via e-mail

Uiterlijk 14 oktober 2022 Aanbieden van de nieuwe tariefbijlagen via e-mail

Uiterlijk 12 november 2022 
vóór 09:00 uur Ondertekening overeenkomst (via e-mail)

2023

Het aanbod is beperkt geldig. Als ketens het aanbod niet uiterlijk 12 november vóór 9:00 uur 
2022 ondertekenen en via de mail terugsturen, vervalt het aanbod. 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/overeenkomsten/aanvraag-overeenkomst 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/overeenkomsten/aanvraag-overeenkomst 
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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. 

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 zorg-
aanbieders 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 
zorg aanbieders 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  
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.

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/inkoopbeleid 
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/mondzorg/inkoopbeleid/vraag-inkoopbeleid
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Geen aanbesteding

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 zorg-
aanbieders 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. 

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/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

We hebben aanpassingen gedaan in de minimumeisen voor de overeenkomst Implantologie

Voor mondzorgketens hebben we een separaat zorginkoopproces beschreven

Per 1 januari 2023 worden de overeenkomsten Angst, sedatie en narcose, Implantologie en 
Tandprothetische zorg opnieuw gecontracteerd
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