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Aanvullende afspraken 
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 uiteindelijk (landelijk) 

opschaalbaar te zijn. We streven daarbij naar verschillende soorten afspraken met een 

verscheidenheid aan collectieven van apotheekhoudenden.  

 

Toekomstbestendige farmaceutische zorg 
Met de basisovereenkomst borgt VGZ de farmaceutische zorgverlening aan haar 

verzekerden. We geloven echter dat er ruimte moet zijn voor vernieuwing en eventueel 

maatwerk in de regio. Door middel van aanvullende afspraken biedt VGZ bijvoorbeeld de 

ruimte om gezamenlijk met (een gedeelte van) de sector ervaring op te doen met nieuwe 

vormen van zorgverlening en/of zorgbekostiging. Daarnaast blijft VGZ zich onverminderd 

inzetten voor de betaalbaarheid van de zorg nu en op de lange termijn. Enkel in 

samenwerking met u kunnen we bepalen hoe we de toekomst het beste kunnen vormgeven. 

Initiatieven uitgewerkt en opgepakt binnen de aanvullende afspraken kunnen ook leiden tot 

een good practice. Een verdere toelichting op good practices vindt u op onze website.  

 

Criteria en mogelijke onderwerpen 
Aanvullende afspraken komen tot stand in een samenwerking tussen zorgaanbieder(s) en 

zorgverzekeraar. Hierbij richten we ons op ten minste de volgende criteria: 

• Aansluitend op de zinnige zorg gedachte van VGZ 

• Diversiteit van de onderwerpen 

• Opschaalbaarheid  

• Marktaandeel VGZ verzekerden  

Het onderwerp van een aanvullende afspraak kan wisselend zijn voor de regio en/of het 

collectief waarmee de afspraak gemaakt wordt. Daarnaast zijn er landelijke onderwerpen die 

een plekje kunnen krijgen  in de aanvullende afspraken. Ter inspiratie delen we onderstaande 

onderwerpen: 

• Zorginhoudelijke afspraken, al dan niet met een uitwerking in de apotheekprofielen  

• Afspraken met betrekking tot volumebeheersing  

• Verkenning van toekomstbestendige bekostigingsmodellen  

• De inzet van E-health in de apotheek 

• Ervaringen op doen met nieuwe en bestaande (facultatieve) prestaties 

farmaceutische zorg 

• Het verminderen van administratieve lasten bij de Zorgaanbieder en/of de 

zorgverzekeraar 

• Regionale samenwerking om samen met voorschrijvers doelmatig voorschrijven te 

bevorderen.  

  

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/farmaceutische-zorg/inkoopbeleid/good-practices
https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/zinnige-zorg
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Aanmelden 
Wij nodigen zorgaanbieders uit om ideeën met ons te delen. Op basis van de ontvangen 

ideeën maken wij een afweging met welke indieners wij verder in gesprek gaan om de 

initiatieven uit te werken. Initiatieven voor aanvullende afspraken kunnen het gehele jaar bij 

VGZ worden ingediend. Wilt u dat de aanvullende afspraak voor 1 januari 2022 uitgewerkt is, 

dan verzoeken wij u vóór 1 juni 2021 uw initiatief aan ons kenbaar te maken. Initiatieven die 

op een later moment met ons gedeeld worden, kennen na eventuele selectie, mogelijk een 

latere ingangsdatum. 

Bij de aanmelding zien wij graag een omschrijving van het initiatief (probleem en gewenste 

situatie), welke zorgaanbieders meedoen en de contactpersoon voor de verdere 

communicatie. In de uitwerking maken we afspraken over het aantal deelnemers en de 

eventuele instroom van deelnemers.  

 

Bereikbaarheid 
Initiatieven voor het maken van aanvullende afspraken kunnen gedurende het gehele jaar 

worden ingediend via zorginkoop.farmacie@vgz.nl.  
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