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Aanpassing inkoopbeleid fysiotherapie: de uniforme behandelindex fysiotherapie en de 
selectieperiode 
 
Het addendum inkoopbeleid paramedische zorg 2018 maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het 
Inkoopbeleid paramedische zorg 2018. Coöperatie VGZ (cVGZ) heeft u voor 1 april jl. geïnformeerd 
over het inkoopbeleid paramedische zorg 2018. Het inkoopbeleid informeerde u onder andere over 
de actieve rol die cVGZ speelt om samen met andere zorgverzekeraars te komen tot een uniforme 
berekenmethode voor de behandelindex fysiotherapie en bijbehorende spiegelinformatie. Tot voor 
kort paste cVGZ een in eigen huis ontwikkelde methode voor het berekenen van praktijkvariatie 
binnen de fysiotherapie toe (de cVGZ behandelindex). De verschillende berekenmethoden 
bemoeilijkte zorgaanbieders in het vergelijken van de behandelindex per zorgverzekeraar. 
 
Ten tijde van het schrijven van het inkoopbeleid 2018 vond de uitwerking en implementatie van de 
uniforme behandelindex plaats. Om die reden was het voor ons niet mogelijk eerder duidelijkheid 
te geven over de wijze van implementatie van de uniforme behandelindex. cVGZ past de uniforme 
behandelindex voor het contractaanbod fysiotherapie 2018 toe. Onderzoeksbureau Equalis heeft 
inmiddels de uniforme behandelindex gevalideerd. Equalis adviseert zorgverzekeraars om bij het 
toepassen van de uniforme behandelindex de selectieperiode voor het berekenen van de 
behandelindex te baseren op een kalenderjaar in plaats van een voortschrijdend jaar over vier 
kwartalen. In augustus ontvangt u de spiegelinformatie van cVGZ, berekend op basis van de 
uniforme behandelindex over de periode januari 2016 tot en met december 2016. In april jl. ontving 
u reeds de spiegelinformatie fysiotherapie op basis van de cVGZ behandelindex over dezelfde 
periode. 
 

Wat betekent de spiegelinformatie en behandelindex voor het contractaanbod fysiotherapie 

voor 2018?  

Iedere gecontracteerde fysiotherapeut ontvangt in september een contractaanbod voor 2018. Het 
aanbod sluit aan bij het cVGZ inkoopbeleid 2018 met als toevoeging dat de selectieperiode wijzigt, 
namelijk januari 2016 tot en met december 2016. cVGZ past voor het contractaanbod 2018 eenmalig 
een overgangsjaar toe. Het overgangsjaar geeft zorgaanbieders de mogelijkheid te anticiperen op 
de gewijzigde methode en haar processen daarop aan te sluiten. cVGZ berekent de praktijkvariatie 
op basis van de cVGZ behandelindex en op basis van de uniforme behandelindex. De laagste 
uitkomstwaarde van één van beide berekenmethodes hanteren wij eenmalig voor het 
contractaanbod 2018. 
 
Iedere gecontracteerde fysiotherapiepraktijk ontvangt een contractaanbod op basis van de 
gunstigste uitkomstwaarde. Zorgaanbieders die eerder geen spiegelinformatie op basis van de cVGZ 
behandelindex hebben ontvangen, doen wij een contractaanbod op basis van de uniforme 
behandelindex.  
 
 
 


