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1. Inkoopbeleid 
2018
Het duurzaam betaalbaar houden 
van de zorg is een enorme maat
schappelijke uitdaging. We zien het 
als onze voornaamste opdracht om 
daaraan een bijdrage te leveren.  
Samen met onze partners in de zorg: 
patiënten en zorgaanbieders.  
Wij geloven dat onze focus op be
taalbaarheid mogelijk is zonder dat 
dit ten koste gaat van de kwaliteit 
van zorg. Integendeel zelfs, kwaliteit 
en kostenbeheersing kunnen elkaar 
versterken. Daarom zetten wij in op 
zinnige zorg: betere zorg voor de  
patiënt, tegen lagere kosten – mede 
dankzij en altijd samen met zorg
aanbieders. 

Zinnige zorg:  
patiënt centraal 
en verspilling 
voorkomen
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Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt, 
tegen lagere kosten. We zien het als onze rol om 
zinnige zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij 
geloven we in cocreatie met zorgaanbieders, 
belangenorganisaties, patiënten en andere ver
zekerden. Door de kosten in de hand te houden, 
hoeven premies en eigen risico minder te stijgen. 
Zo leveren we een bijdrage aan de solidariteit. 
We werken dan ook aan een combinatie van 
goede en daarmee betaalbare zorg. 

Zinnige Zorg Loket
U weet als geen ander wat goede zorg is. Wij 
volgen daarom met ingang van 2018 de kwali
teits en volumenormen van de beroepsgroep 
en stellen geen nieuwe, extra hoge normen. We 
houden wel oog voor de kwaliteit die alle instel
lingen en zorgaanbieders leveren. In het bijzon
der kijken we naar Good Practices bij koplopers, 
ofwel initiatieven die de kosten van behandelin
gen reduceren en tegelijkertijd de kwaliteit van 
zorg verbeteren. Daar leren we graag van.  
Hebt u in uw organisatie mooie voorbeelden  
van zo’n Good Practice? Daar horen we graag 
meer over tijdens de inkoopgesprekken. Maar  
u kunt uw ideeën ook online met ons delen via 
het Zinnige Zorg Loket.

Good Practices in de praktijk
In onze leer en proeftuinen zijn we ook al con
creet aan de slag met Good Practices. VGZ is 
actief in drie van de negen proeftuinen die het 
Ministerie van VWS heeft aangewezen. Daar
naast gaan we aan de hand van initiatieven 
van zorgaanbieders actief op zoek naar nieuwe 
werkwijzen die leiden tot betere zorg tegen 
lagere kosten. Dat doen we in diverse leertuinen 
in Nijmegen, Gorinchem, Uden, NoordLimburg 
en de Drechtsteden. Op dit moment hebben 
zorgaanbieders verschillende Good Practices 
geïdentificeerd die aantoonbaar leiden tot zin
nige zorg. Wij zetten ons maximaal in voor een 
brede implementatie van deze (nieuwe) werk
wijzen en concepten. Dat doen we onder meer 
door aanbieders die aan de hand van Good 
Practices met ons aan de slag willen, voorrang 
te geven in onze contractering. Bijvoorbeeld via 
meerjarencontracten en/of afwijkende volume 
en prijsafspraken. Onze inkopers laten u daarom 
graag actief de Good Practices zien die leiden 
tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kos
ten. Daarbij gaan ze ook graag met u in gesprek 
over uw prestaties in relatie tot die van andere 
zorgaanbieders. Zo kunnen we van elkaar leren 
en samen werken aan betere zorg. 

De patiënt staat centraal

We geven mensen bij voorkeur zelf de regie  
over hun gezondheid, zowel binnen de zorg als 
binnen het sociale domein. We onderschrijven 
het belang van samen beslissen en een sterke 
positie van de patiënt. Wanneer patiënten actief 
worden betrokken bij de diagnose en behande
ling, kiezen zij bewust voor zorg die past bij de 
wijze waarop zij hun leven willen invullen. Door 
zorgvuldige diagnostiek krijgen patiënten zorg  
die bij hen past en op de juiste wijze wordt ge 
 leverd, zonder dubbelingen of verspilling. Omdat 
het belangrijk is dat mensen beter en langer 
zelfstandig (thuis) kunnen leven is versterking 
van het sociale domein belangrijk. Daartoe wer
ken we waar mogelijk samen met gemeenten en 
zorgaanbieders in de eerstelijn. 

Van elkaar leren
Werken aan zinnige zorg doet én kan Coöperatie 
VGZ nooit alleen. Wij werken samen met zorg
aanbieders en patiënten aan goede en betaal
bare zorg, nu en in de toekomst. Samen de zorg 
verbeteren kan alleen vanuit de bereidheid om 
van elkaar te leren, en door elkaar te blijven 
uitdagen. Dat geldt over de hele linie: van de 
curatieve zorg tot het sociale domein en van 
de eerstelijn tot de specialistische geestelijke 
gezondheidszorg. 

4 Inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018 | Inkoopbeleid

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket


Onze visie op huisartsenzorg

VGZ wil samen met zorgaanbieders in de eerste
lijn werken aan een sterke, toekomstbestendige 
eerstelijn, die gericht is op zinnige zorg. Wij 
moeten samen met u anticiperen op demogra
fische ontwikkelingen zoals de toename van het 
aantal kwetsbare ouderen en chronische zieken, 
de transities in de zorg en de veranderingen in 
de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ons uit
gangspunt is dat de burger regie voert over zijn 
gezondheid en zorg. Als hij hulpbehoevend is, 
doet hij in eerste instantie dan ook een beroep 
op zijn sociale netwerk. Professionals (zoals huis
artsen, zorggroepen en wijkverpleegkundigen) 
leveren eventuele aanvullend medische zorg. 
Dit inkoopdocument gaat in op huisartsen, zorg
groepen (ketenzorg), gezondheidscentra en 
huisartsenposten.

Veelzijdige zorg
Huisartsenzorg is veelzijdig en biedt onze ver
zekerden diverse functies, zoals: vraagverhelde
ring, begeleiding, behandeling en spoedzorg. 
Soms leidt dit tot enkelvoudige zorg direct van
uit de huisartspraktijk, soms vergt de zorg meer 
disciplines en is afstemming en regie nodig, 
zoals bij de diverse vormen van ketenzorg. 
Onder invloed van al genoemde ontwikkelingen 
zijn de rol én het takenpakket van huisartsen in 
de loop der jaren veranderd. De druk op de huis
artsenpraktijk neemt alleen maar toe. 

Het is ons doel om onze verzekerden tijdige toe
gang tot de huisartsenzorg (en eerstelijnszorg) 
te geven en u te ondersteunen om zo doel
matig mogelijk te werken. Om in de toekomst 
te kunnen waarborgen dat huisartsenzorg tijdig 
beschikbaar is voor onze verzekerden is het 
belangrijk dat u meer ruimte krijgt voor het ver
lenen van huisartsgeneeskundige zorg.

Daarom willen wij:
•  u en uw beroepsgroep uitdagen het begrip 

‘huisartsenzorg’ af te bakenen: wat hoort 
er in de huisartsenpraktijk en wat niet? De 
huisarts is verantwoordelijk voor de cure 
(medische regie en de verbinding naar het 
zorgdomein), de wijkverpleegkundige voor 
de care (schakel tussen het zorgdomein en 
het sociale domein). Daarmee is samenwer
king tussen wijkverpleegkundige enerzijds 
en huisarts anderzijds essentieel;

•  aan samenwerkende huisartsen (bij voorkeur 
op HAGROniveau) de mogelijkheid bieden 
een vergoeding voor de inzet van een  
praktijkmanager aan te vragen. Dit kunt u  
als samenwerkende huisartsen ook op zorg
groepniveau aanvragen;

•  op basis van positieve business cases finan
ciële middelen aan regionale organisaties 
(zorggroepniveau) toekennen. Zo versterken 
we de zorg in de regio. 
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Het uitgangspunt van ons beleid blijft dat  
kwalitatief goede zorg zoveel mogelijk dicht bij 
de verzekerde wordt geboden. We willen, samen 
met u, substitutie initiëren, zowel op het terrein 
van medisch specialistische zorg als in de ggz.

Ketenzorg, zorggroepen en georganiseerde 
eerstelijn
Wij willen in alle regio’s georganiseerde eer
stelijnszorg faciliteren, dat daadwerkelijk een 
bijdrage levert aan zinnige zorg. Na tien jaar 
ketenzorg en zorggroepen hebben wij in 2016 
de resultaten van ketenzorg geanalyseerd.  
Hieruit is gebleken dat ketenzorg niet leidt tot 
lagere kosten, maar ook niet tot hogere kosten 
per patiënt. Naast het effect op de kosten, blijkt 
uit de analyse dat de kwaliteit van zorg is toe
genomen en dat de klanten over het algemeen 
tevreden zijn over de geleverde zorg. Daarnaast 
hebben we variatie in zorg kosten en overhead
kosten van de ketens gezien.

De constatering dat ketenzorg niet resulteert in 
lagere zorgkosten leidt tot een wijziging in ons 
beleid op dit onderdeel. VGZ wil de variatie op 
zorgkosten en overheadkosten verminderen.  
Als uw zorggroep met duidelijke resultaten laat 
zien dat meer overhead of zorgkosten leiden tot 
zinnigere zorg, honoreren wij dat. Daarmee blijft 
er ruimte voor doorontwikkeling. Daarnaast zoe
ken wij met u naar indicatoren die het verschil 

verklaren. In 2018-2019 stimuleren we u als zorg
groep om aan deze indicatoren te voldoen door 
hier een variabele beloning aan te koppelen. 

Meerjarencontract met aanvullende afspra-
ken voor zorggroepen en huisartsen
Voor 2018-2019 bieden wij huisartsen en zorg
groepen een tweejarige overeenkomst aan.  
De overeenkomst baseren wij op de landelijk 
geüniformeerde bepalingen, aangevuld met  
specifieke VGZvoorwaarden. Wij streven naar 
contractering waar dit toegevoegde waarde 
biedt voor onze verzekerden. 

Concreet betekent dit dat individuele huisartsen 
die alleen basishuisartsenzorg leveren (zorg in 
Segment 1) geen overeenkomst hoeven af te 
sluiten. Ook voor zorggroepen geldt dat wan
neer alleen de basis zorg wordt geboden een 
overeenkomst niet noodzakelijk is. Zonder over
eenkomst vergoeden wij de standaardtarieven 
van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan 
huisartsen en zorggroepen. Indien u als huisarts 
samen met ons wilt bijdragen aan zinnige zorg 
maken wij graag afspraken met u in Segment 3. 
Met deze afspraken:
•  draagt u bij aan innovatie en verbetering van 

de service en bereikbaarheid van uw praktijk 
voor onze verzekerden; 

•  draagt u bij aan een proactief integrale be 
nadering voor kwetsbare ouderen in uw 
praktijk;
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•  werkt u samen met ons aan de betaalbaar
heid van zorg, via besparingen door bijvoor
beeld substitutie, doelmatige diagnostiek en 
doelmatig voorschrijven. 

Als we afspraken met u maken in Segment 3, 
dan sluiten we een overeenkomst met u voor de 
totale huisartsenzorg.

Bovendien nodigen we (groepen) huisartsen van 
harte uit om verbeterideeën bij ons in te dienen. 
Wij maken graag aanvullende (regionale) af 
spraken met u op basis van voorstellen met een 
positieve business case. 

We geloven dat het zowel voor de patiënt als de 
doelmatigheid van zorg goed is dat we samen 
zoeken naar de goede voorbeelden (Good  
Practices) en ervaringen uitwisselen. Daarom 
blijven we individueel en via regiobijeenkomsten 
graag met u in gesprek. Daarnaast blijven wij 
met een werkgroep samen met huisartsen en  
de LHV zoeken naar mogelijkheden om uw  
administratieve lasten te verlichten.

Huisartsenposten
In 2016 zijn er signalen gekomen over de te 
hoge belasting van de acute spoedzorg. Daar
naast heeft u aangegeven dat u de huidige werk
belasting binnen de huisartsenposten als hoog 
ervaart. Oplossingen zijn wellicht niet binnen de 
huidige structuur van de spoedzorg voorhanden. 
Wij denken graag actief mee op landelijk niveau 
naar mogelijk nieuwe structuren, zonder daarbij 
de link met de regionale behoefte en oplossin
gen uit het oog te verliezen. Daarom kijken wij in 
onze marktleidersgebieden steeds meer hoe de 
acute zorgketen is georganiseerd en of hier ver
beteringen in zijn aan te brengen. Belangrijk is 
dat er samenwerking tussen partijen plaatsvindt 
en dat u elkaars krachten in de keten kent, zodat 
er een goede in, door en uitstroom mogelijk is 
voor onze verzekerde met een acute zorgvraag. 
Op deze wijze kan de zorg op de juiste plaats  
en het juiste tijdstip, zo doelmatig mogelijk 
geboden worden.
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Samen werken  
aan zinnige zorg

2. Toelichting op 
onze criteria
Op basis van onze visie op huisartsen
zorg hebben wij een aantal speerpunten 
voor 2018 en 2019. Deze lichten we toe 
in dit hoofdstuk. Daarnaast leest u in  
dit hoofdstuk hoe we omgaan met  
nieuwe toetreders, diversiteit van zorg
aanbieders, misbruik en oneigenlijk  
gebruik en selectieve inkoop. 
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Huisartsenzorg

Praktijkmanager
De afgelopen jaren is de huisartspraktijk ge 
groeid van een kleine praktijk met één assistente 
naar een voorziening met meerdere huisartsen 
en een steeds grotere en diverse groep onder
steuners. Hierdoor krijgt de huisarts in toene
mende mate managementtaken op zijn bordje. 
Dit levert spanning op, omdat de zorgvraag blijft 
stijgen. Daarnaast is samenwerking tussen prak
tijken beperkt. 
Door inzet van een praktijkmanager op niet 
patiëntgebonden activiteiten wordt de effecti
viteit (op inhoud en proces) van de huisartsen
praktijk vergroot. Huisartsen die lokaal of regio
naal samenwerken kunnen onder voorwaarden 
een vergoeding voor de inzet van een praktijk
manager aanvragen. Het gaat hierbij om extra 
ondersteuning, er zijn immers al praktijkmanage
menttaken in het inschrijftarief verdisconteerd. 
De opslag is gebaseerd op de daadwerkelijke 
ingezette uren van een praktijkmanager. Het 
samenwerkingsverband (juridische entiteit) is 
een HAGRO of een ander lokaal of regionaal 
samenwerkingsverband van meer dan 10.000 
patiënten. Nadere invulling vindt plaats op basis 
van landelijke beleidsvorming en wordt vóór  
1 juli gepubliceerd. 

Optimale ouderenzorg
Wij verhogen in 2018 het tarief van de prestatie 
ouderenzorg. Hiermee geven wij gehoor aan 
uw signaal dat de zorg voor kwetsbare ouderen 
steeds meer aandacht vraagt binnen de huis
artsenpraktijk. Daarnaast vereenvoudigen wij de 
aanvraag en declaratie van de prestatie oude
renzorg. Voorwaarde voor de prestatie ouderen
zorg is dat u de zorg voor kwetsbare ouderen 
vormgeeft op proactieve en systematische wijze, 
op basis van het geriatriemodel. 

Uit de evaluatie van de pilot ketenzorg kwets
bare ouderen komt naar voren dat, voor een 
succesvolle implementatie en borging van zorg 
voor kwetsbare ouderen, de huisarts de onder

steuning van de zorgroep nodig heeft. Voor het 
beleid met betrekking tot ketenzorg kwetsbare 
ouderen verwijzen wij u naar ‘Optimale ouderen
zorg’ verderop in dit document.

Doelmatig voorschrijven
VGZ blijft doelmatig voorschrijven stimuleren 
en belonen. De methodiek op basis waarvan de 
resultaatsbeloning plaatsvindt staat nog ter dis
cussie. Wij blijven de hoogte van de vergoeding 
koppelen aan verbetering op objectieve indica
toren. Inhoudelijk zijn de doelstellingen gericht 
op generiek voorschrijven, dure cholesterol
verlagers, diabetes en longmedicatie. Daarnaast 
bieden wij in 2018 de mogelijkheid om andere 
regionale afspraken te maken in pilotvorm.
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Regionale prestatie
U kunt in aanmerking komen voor de regionale 
prestatie. Waar de invulling van de prestatie in 
2016 en 2017 volledig vrij was, zal VGZ voor 2018 
en 2019 in het kader van administratieve lasten
verlichting een ‘menukaart’ aanbieden waaruit u 
in uw regio gezamenlijk kunt kiezen. Deze menu
kaart stellen wij de komende periode op in over
leg met uw beroepsgroep. Naast onderwerpen 
die in de menukaart opgenomen zijn, kunnen er 
regionaal op maat afspraken worden gemaakt 
voor onderwerpen die voor huisarts en VGZ van 
meerwaarde zijn. Wij publiceren deze voor 1 juli 
2017. 

Aanvullende prestaties
Hieronder treft u de volledige lijst aanvullende 
prestaties aan. Deze lijst is opgesplitst in presta
ties waarvoor u geen overeenkomst nodig heeft 
en prestaties waarvoor u wel een overeenkomst 
nodig heeft. Voor de inhoud en voorwaarden 
verwijzen we u naar website. De toelichting zal 
per 1 juli beschikbaar zijn.

Geen overeenkomst nodig:
•  POH (praktijkondersteuner) ggz tot een 

maximum van 12 uur per week;
• stoppen met roken;
• verloskundige zorg;
• SCEN consultatie;
• abdominale echografie;

Overeenkomst nodig:
• zorg voor kwetsbare ouderen;
• resultaatbeloning service & bereikbaarheid;
•  resultaatbeloning doelmatig voorschrijven 

van geneesmiddelen;
• resultaatbeloning diagnostiek & kwaliteit;
• zorgvernieuwing; 
• regionale prestatie;
•  POH ggz boven een maximum van 12 uur per 

week.

Zorggroepen en ketenzorg

Bij het maken van (nieuwe) afspraken met zorg
groepen stellen wij duidelijke transparantie 
eisen en formuleren wij samen met u eenduidige 
resultaatafspraken. Eén van de voorwaarden is 
dat u als zorggroep gemandateerd bent namens 
de aangesloten zorgaanbieders (vooral huisarten) 
om afspraken te maken, niet alleen met zorgver
zekeraars, maar ook met samenwerkingspartners. 
Wij differentiëren in ons contracteerbeleid in de 
taak en rol van de zorggroep, afhankelijk van de 
resultaten. Daarbij onderscheiden we twee rollen:
•  uitsluitend het ondersteunen en organiseren  

van de ketens, zoals de keten Diabetes 
 Mellitus type II (DM2);

•  de brede rol invulling, zoals de organisatie 
van complexe ouderenzorg.

Uniformering en standaardisering bestaande 
ketens
Bij de ketens Diabetes Mellitus type II (DM2), 
Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD, 
chronische luchtwegaandoeningen) en hart en 
vaatziekten (HVZ), die al enige tijd doorontwikkeld 
zijn, standaardiseren wij de inhoud en de daarbij 
behorende prijs. Concreet betekent dit onder 
meer dat labonderzoek geen onderdeel meer 
is van de keten. Ondanks dat de ketens gestan
daardiseerd worden, blijft nadrukkelijk de ruimte 
bestaan om de behandeling van individuele 
patiënten aan te passen aan de zorginhoudelijke 
behoefte. Het ziektebeeld en eigen regie van  
de patiënt speelt bij het bepalen van de zorg
inhoudelijke behoefte een belangrijke rol. 

Patiënten in meerdere ketens
Uit onze evaluatie is gebleken dat een grote 
groep patiënten is geïncludeerd in meerdere 
ketens. Vanaf 2018 streven we naar een meer 
integrale benadering van de patiënt en intro
duceren we naast de ketens DM II, COPD en 
HVZ daarom de combinatieketens DM II/COPD 
en COPD/HVZ. Hierdoor worden patiënten niet 
meer in twee ketens opgenomen, maar nemen 
ze deel aan één keten waar de zorg voor beide 
chronische aandoeningen is geborgd. Deze 
combinatieketens bevatten een basispakket aan 
huisartsenzorg voor de chronische patiënt met 
twee aandoeningen, aangevuld met de specifieke 
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zorgonderdelen voor de betreffende aandoenin
gen zoals bijvoorbeeld een spirometrie bij COPD 
of voetzorg voor de diabeet.
Voor patiënten met DM2 en HVZ, kunt u de keten 
DM2 declareren, aangevuld met losse verrichtin
gen voor HVZ. 

Astma
Voor de keten astma geldt dat wij de huidig 
ingekochte ketens (bij dertien zorggroepen) 
alleen blijven inkopen wanneer we kunnen vast
stellen dat de introductie van de DBC astma 
bijdraagt aan zinnige zorg. Wij kopen de keten 
astma bij andere zorggroepen uitsluitend in op 
basis van een positieve business case, gekop
peld aan resultaatsafspraken met de zorggroep 
en de tweedelijn.

Variabele beloning
De totale DBCprijs bestaat uit een vast deel en 
een variabel deel van maximaal 5%. Wij dagen 
u uit om hiervoor samen met ons een ‘menu
kaart’ met resultaatsuitkomsten en normen op 
te stellen. Voor het variabele deel kijken we naar 
de regionale verbeterpunten vanuit deze menu
kaart. Met uw zorggroep kunt u het variabele 
deel behalen. In juni 2017 maken we deze ‘menu
kaart’ bekend. Voor 2018 en 2019 stimuleren wij 
u om naar de (minimum)normen en uiteindelijk 
naar de ‘best practice’ normen te groeien. 

Aanpassing inkoop VVR
Wij hebben samen met u voorop gelopen in  
de ontwikkeling van verschillende ketens, dit 
geldt ook voor de keten Cardiovasculair risico
management (CVRM). Deze keten is bedoeld 
voor mensen met hart en vaatziekten (HVZ) en 
mensen met een verhoogd risico op hart en 
vaatziekten (VVR; verhoogd vasculair risico).  
De effectiviteit van de keten voor VVRpatiënten 
is nog steeds niet aangetoond, maar de keten 
legt wel veel beslag op de schaarse huisart
sencapaciteit en onze middelen. De patiënten 
krijgen een intensief programma aangeboden, 
waarbij het belangrijkste doel is om vanuit eigen 
motivatie de leefstijl aan te passen. Het gaat 
om een gemêleerde populatie waar naar onze 
overtuiging een op maat benadering voor nodig 
is. De standaard VVR keten is hier niet passend 
bij. Daarom kopen wij per 2018 niet langer de 
VVR keten in volgens de DBC systematiek. Voor 
VVRpatiënten kopen wij alleen de monitorings
mogelijkheid in. De monitoring betreft de aan
sluiting op het KIS (KetenInformatieSysteem). 
Het is belangrijk dat u deze populatie in beeld 
kunt houden. De verschillende zorgaanbieders 
(zoals u als huisarts) leveren en declareren de 
noodzakelijke zorg met de reguliere mogelijk 
heden (zoals M&I verrichtingen en consulten). 
Dit betekent dat de zorg voor VVRpatiënten 
weer wordt ondergebracht onder de ‘gewone’ 
huis artsenzorg.
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Wij zijn over dit beleidsvoornemen nog in gesprek 
met het veld. 

Wij willen in 2018 met een beperkt aantal zorg
groepen een pilot uitvoeren met een leefstijl
module voor de VVRpopulatie. 

Optimale ouderenzorg
De afgelopen jaren hebben wij samen met zes 
zorggroepen een pilot uitgevoerd voor kwets
bare ouderen. In deze pilot werken we met een 
programma voor samenhangende zorg in de 
eerstelijn tegen een integraal tarief op basis van 
het geriatriemodel. Bij kwetsbare ouderen is 
sprake van een toenemende care en casecom
plexity en regieverlies, waardoor afstemming 
tussen en binnen de domeinen wonen, welzijn 
en zorg nodig is. Dat maakt de zorgbehoefte 
van de kwetsbare oudere complex en domein
overstijgend. Binnen het geriatriemodel is de 
hulpverlening integraal en optimaal gericht op 
versterking van de zelfredzaamheid en eigen 
keuzemogelijkheden van de kwetsbare oudere 
en diens naaste omgeving.

De evaluatie van deze pilots is positief. Daarom 
rollen wij deze keten verder uit. Dat doen we 
gefaseerd en alleen in regio’s die voldoen aan 
bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden 
publiceren we in juni. De inzet is afhankelijk van 
een systeemaanpak van eerste en tweedelijn 

gezamenlijk en samenwerking met de thuiszorg. 
Wij maken concrete resultaatafspraken met 
zorggroepen op een aantal indicatoren, zoals 
kwaliteit, patiënttevredenheid en kostenbeheer
sing. Daarnaast zien wij een rol voor de zorg
groep om het eerstelijnsverblijf binnen de regio 
te optimaliseren op het gebied van doelmatig
heid en toegankelijkheid. 

Brede rol, projecten en innovatie
Ten aanzien van de brede rol, projecten en in 
novatie geldt vanaf 2018 het volgende:
•  de brede rol ggz is afgelopen jaren ingezet 

om samenwerking binnen de ggz in een 
regio te organiseren als opmaat richting een 
integrale ggzketen. Bij zeven zorggroepen 
is de integrale ggzketen al geïmplemen
teerd en is de financiële ondersteuning in 
het tarief van de ketenDBC verwerkt. In 2017 
evalueren wij deze pilots. Het voortzetten 
en verder uitrollen van de brede rol ggz is 
afhankelijk van deze evaluatie. Indien uit de 
evaluatie komt dat de ketenDBC niet bij
draagt aan zinnige zorg, rollen we de brede 
rol niet verder uit en beëindigen we de  
huidige afspraken per 31 december 2017. 

•  op het gebied van doelmatig voorschrijven 
bieden wij u een resultaatbeloning op het 
voorkeursbeleid voor long en diabetes 
medicatie. De beloning is gebaseerd op een 
positieve business case; 

•  andere projecten en innovaties financieren 
wij op basis van een positieve business case 
die voldoet aan de criteria van zinnige zorg. 
Na maximaal twee jaar evalueren wij het pro 
ject samen. Indien de resultaten niet voldoen, 
stoppen wij de financiering en rollen wij  
het project niet verder uit. Dit uitgangs 
punt geldt ook voor zelfmanagement. Wij 
hechten veel belang aan zelfmanagement 
en het bevorderen van eigen regie van de 
patiënt. Projecten worden zoveel mogelijk 
uit de ZO!gelden gefinancierd. Als dit niet 
toereikend is, honoreren wij concrete pro
jectvoorstellen met een sluitende business 
case waarin onze verzekerden aantoonbaar 
worden geholpen met zelf management.

Verminderen differentiatie in overheadkosten 
zorggroepen voor ketenzorg
Er zit veel variatie in de overheadkosten voor de 
organisatie van ketenzorg. Variatie die wij niet 
terugzien in resultaten. Daarom verminderen 
wij vanaf 2018 de variatie van de overhead
kosten voor de ketenzorg op basis van de vaste 
kaders en een onderlinge bench. Wij vinden een 
bepaalde organisatieomvang nodig om de juiste 
kwaliteit en efficiency van ondersteuning en 
organisatie te bereiken. Per zorggroep gaan wij 
daarom in gesprek om het einddoel en de stap
pen daar naartoe te bepalen. Dit is onderdeel 
van onze afspraak voor 2018-2019. 
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Gezondheidscentra

Wij wachten de resultaten van de impactanalyse 
van het landelijke traject Organisatie & Infra
structuur (O&I) af. Deze zijn in april 2017 bekend. 
Tot dat moment behouden wij onze huidige 
inkoopstrategie. Concreet betekent dit dat wij 
geen nieuwe gezondheidscentra contracteren. 
Voor de huidige gecontracteerde gezondheids
centra geldt dat het totaalbedrag gelijk blijft  
aan 2017, met dien verstande dat we voor  
inflatie een percentage van 1,2% hanteren. Dit 
doen we omdat het gaat om een voortzetting 
van de financiering, waarbij we de kosten al zijn 
overeengekomen. Dit betekent dat het tarief  
per patiënt wijzigt als het aantal ingeschreven 
patiënten wijzigt. De criteria op basis waarvan 
wij contracteren, vindt u in de bijlage. 

Huisartsenposten

In onze marktleidersregio’s kijken we met u hoe  
de acute zorgketen is georganiseerd en of er  
verbeteringen mogelijk zijn. We vinden het be 
langrijk dat er samenwerking tussen u, Spoed
eisen de Hulp, ambulancezorg en Eerstelijns
verblijf plaatsvindt en dat men elkaars krachten 
kent.

Good Practices

Om de zorg op de langere termijn betaalbaar 
te houden zet VGZ in op zinnige zorg via Good 
Practices. Soms is dat zorgvernieuwing, soms 
is dat een al bestaande werkwijze die navolging 
verdient. Criteria voor een Good Practice zijn de 
volgende:
•  vernieuwende methode, techniek, handels

wijze, procedure, samenwerking of technolo
gische ontwikkeling;

•  zinnige zorg; betere zorg tegen lagere kos
ten, mede dankzij en altijd samen met zorg
aanbieders;

• waarin de patiënt centraal staat;
• vastgesteld in de praktijk;
• op andere plekken toepasbaar; 
•  de zorgaanbieder kan een ambassadeursrol 

vervullen richting zorgaanbieders.

Good Practice: terugverwijzen en meekijk-
consult
Voorbeelden van Good Practices in de huis
artsenzorg zijn: het terugverwijzen van hart en 
vaatpatiënten van de tweede naar de eerstelijn 
en het meekijkconsult. Medisch specialisten 
voor cardiologie, nefrologie, kno, pulmonologie, 
dermatologie en oogheelkunde kijken mee met 
de huisarts, als deze twijfelt over doorverwijzing. 
Hierdoor hoeft een huisarts de patiënt vaak niet 
meer door te verwijzen naar het ziekenhuis. De 

implementatie van deze Good Practice in uw 
regio vindt plaats als wij ook een afspraak met 
de tweedelijn (kunnen) maken om de besparing 
te verzilveren. 

Zelf een Good Practice?
Wij zijn actief op zoek naar dit soort initiatieven 
die de zorg verbeteren en de doelmatigheid 
verder vergroten. Wij nodigen zorgaanbieders 
dan ook uit om deze initiatieven aan te reiken via 
ons Zinnige Zorg Loket: goodpractices@vgz.nl. 
U kunt uw idee natuurlijk ook bespreken met uw 
regionale zorginkoper.

Nieuwe toetreders

VGZ behandelt alle huisartsen gelijk. Het is voor 
ons niet bepalend wie de zorg levert, maar wat 
geleverd wordt. Voor alle huisartsen gelden 
dezelfde voorwaarden, dus ook voor nieuwe  
toetreders. Huisartsen die hieraan voldoen,  
bieden in onze ogen immers zinnige zorg. Als u 
een nieuwe toetreder bent in de huisartsenzorg, 
kunt u via onze website een verzoek indienen 
voor contractering. Wat betreft zorggroepen en 
gezondheidscentra contracteren wij voor 2018 
en 2019 de reeds gecontracteerde instellingen. 
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Diversiteitsbeleid

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met gods
dienst, gezindheid en levensovertuiging van 
de verzekerde door geen zorgaanbieders uit te 
sluiten met een bepaalde godsdienst of over
tuiging. Wij maken geen onderscheid op deze 
punten tussen zorgaanbieders bij de inkoop van 
zorg. Te verwachten is dat onder zorgaanbieders 
soortgelijke levensovertuigingen en gezindten 
voorkomen als onder verzekerden. Dat betekent 
dat we zorgaanbieders van alle overtuigingen en 
gezindheid hebben gecontracteerd. Verzekerden 
kunnen, voor zover de verzekeringsvoorwaarden 
daar geen beperkingen aan stellen, vrij uit deze 
zorgaanbieders kiezen. Voor elke verzekerde is 
er dan in principe een passende zorgaanbieder 
beschikbaar.

Misbruik & Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een belangrijke rol in het toezicht op  
Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Gepast gebruik 
(MOG). Wij willen dat onze verzekerden een 
juiste prijs betalen voor de zorg die zij gebruiken. 
Daarom monitoren we op rechtmatige declara
ties en doelmatigheid van verleende zorg.
Onder gepaste zorg verstaan we zorg die voor 

de gebruiker, op het moment van gebruik, nood
zakelijk, effectief en doelmatig is. Voor misbruik 
hanteren we de volgende definitie: onrecht
matig handelen, dat ten laste komt van voor 
de zorg bestemde middelen. Er is sprake van 
misbruik als feiten of omstandigheden opzette
lijk door de zorgaanbieder worden verzwegen, 
opzettelijk een verkeerde of onvolledige voor
stelling van zaken gegeven wordt, valse opgave 
verstrekt wordt over de zorg of de in rekening te 
brengen tarieven, dan wel het meewerken hier
aan. We spreken van fraude wanneer er sprake 
is van opzet, als de geleverde zorg niet aan de 
wettelijke kwaliteitseisen voldoet om een finan
cieel voordeel te verkrijgen en als de zorgaan
bieder misleidende informatie verstrekt. Onder 
misleidende informatie verstaan we: onjuiste, 
onvolledige en/of niettijdige informatie die ertoe 
leidt dat een gemiddelde verzekerde een beslis
sing 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. Van oneigenlijk 
gebruik is sprake als er geldende regels worden 
gevolgd maar het effect volgens VGZ ongewenst 
is. Als we oneigenlijk gebruik signaleren en we 
geen maatregelen kunnen nemen om het on 
eigenlijk gebruik tegen te gaan, melden we dit 
bij de NZa en/of het ministerie van VWS. 

VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het 
volgende principe: high trust, zero tolerance. Wij 
vertrouwen er in beginsel op dat uw organisatie 
misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomt en 
gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit ver
trouwen beschaamt en als het gedrag niet wordt 
aangepast dan sturen we bij via zorginkoop, 
materiële controles en fraudeonderzoek. Deze 
sturingsmogelijkheden zetten we proportioneel 
in. 

Wel of geen contract

Voor de basishuisartsenzorg is de vergoeding 
100%. Wij informeren onze verzekerden over  
het gecontracteerde aanbod door middel van 
publicatie op de website. Naast de criteria voor 
het aangaan van een overeenkomst, hebben  
wij ook criteria voor het opzeggen van de  
zorgovereenkomst. Deze criteria vindt u in de 
zorgovereenkomst.
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Overeenkomst 2018-2019 voor 
huisartsen en zorggroepen  
met mogelijkheid tot aanvullende 
afspraken

3. Proces  
zorginkoop
In dit hoofdstuk vindt u het proces en 
de planning van het inkoopseizoen 
2018. Individuele huisartsen en  
zorggroepen hebben de mogelijk
heid een tweejarige overeenkomst 
met ons te sluiten (2018-2019).  
Gezondheidscentra bieden we een 
eenjarige overeenkomst aan.  
Huisartsenposten hebben een  
meerjarige overeenkomst.
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Procesverloop

Huisartsen
Indien u alleen zorg in Segment 1 levert, hoeft u 
geen overeenkomst met ons te sluiten. Indien u 
met ons ook afspraken wilt maken in Segment 3, 
dan sluiten wij met u een overeenkomst over het 
totaal aan huisartsenzorg. Het inkoopproces van 
huisartsgeneeskundige zorg kent de volgende 
stappen:

Periode Activiteit

1 april 2017 Publicatie inkoopbeleid op 
hoofdlijnen.

mei t/m 
oktober 2017

Regionale bijeenkomsten met 
huisartsen.

1 oktober 2017 Overeenkomst (S1 en S3) wordt 
klaargezet in digitaal contracteertool 
van Vecozo. Wij sturen u een email 
met link. Met uw goedkeuring sturen 
wij de afspraken door aan de ‘verre 
zorgverzekeraars’

medio 
november 2017

Publicatie gecontracteerde 
zorgaanbieders op onze website na 
ontvangst getekende overeenkomst.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst 
kunt u als huisarts nieuwe prestaties aanvragen 
(en eventueel afgesproken prestaties beëindigen) 
via de digitale contracteertool van Vecozo.

Zorggroepen
Het inkoopproces van multidisciplinaire zorg 
kent de volgende stappen:

Periode Activiteit
februari t/m 
mei 2017

Ophalen input van zorggroepen via 
denktank ketenzorg.

1 april 2017 Publicatie inkoopbeleid op 
hoofdlijnen.

vóór 1 juni 2017 Publicatie gedetailleerd inkoopbeleid. 

mei/juni 2017 Gesprekken met alle zorggroepen

1 juni 2017 Conceptovereenkomst 
Multidisciplinaire zorg 2018-2019 
beschikbaar.

1 juli 2017 Aanlevering offerte door zorggroep. 

juli  septem 
ber 2017

Onderhandelingen met zorggroep.

1 oktober 2017 Getekende overeenkomst 2018-2019 
retour. 

medio 
november 2017

Publicatie gecontracteerde 
zorgaanbieders op onze website na 
ontvangst getekende overeenkomst.

Gezondheidscentra
Het inkoopproces van gezondheidscentra kent 
de volgende stappen:

Periode Activiteit
vanaf 1 
augustus 2017

Toesturen conceptovereenkomst 2018.

tot 1 oktober 
2017

Uw toelichting hoe u aan onze 
voorwaarden voldoet. 

1 november 
2017 

Contract 2018 definitief.

medio 
november 2017

Publicatie gecontracteerde 
zorgaanbieders op onze website na 
ontvangst getekende overeenkomst.

Huisartsenposten
Het inkoopproces van huisartsenposten kent de 
volgende stappen:

Periode Activiteit
1 april 2017 Publicatie inkoopbeleid op hoofdlijnen.

1 juni 2017 Bespreken nacalculatie en jaarreke
ning 2016.

1 juli 2017 Nacalculatie verzonden aan de NZa 
2016.

1 september 
2017

Aanlevering begroting door huis
artsenposten.

september – 
oktober 2017

Gesprekken c.q. onderhandelingen 
met huisartsenposten.

1 november 
2017 

Deadline indienen tariefaanvraag bij 
NZa.

2018 Per kwartaal wordt conform een vast 
format gekeken naar de ontwikkelingen 
op het gebied van kwaliteit en financiën 
alsmede de stand van zaken op alge
meen niveau bij de huisartsenpost.
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Good Practices
Als u in aanmerking wilt komen voor innovatie  
of substitutieafspraken, al dan niet via een 
Good Practice, dan kunt u dat aangeven in het 
inkoopgesprek. U kunt ook een concreet voor
stel, inclusief business case, indienen bij ons 
Zinnige Zorg Loket: goodpractices@vgz.nl.

Bereikbaarheid 

Voor al uw vragen over huisartsenzorg kunt u 
contact opnemen met het zorgaanbiedersloket 
voor huisartsen via 040-2975888. Dit loket is 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30  
17.00 uur. Buiten openingstijden kunt u contact 
opnemen via ons digitale contactformulier,  
dat u vindt op https://www.cooperatievgz.nl/ 
contact-informatie. Voor inhoudelijke vragen 
over zorginkoop en beleid, kunt u contact  
opnemen met uw regionale zorginkoper of 
emailen naar: ZorginkoopIntegraleZorg@vgz.nl.  
We beantwoorden uw vragen zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk binnen tien werkdagen. 

Voorbehoud voor wets- en beleids-
wijzigingen

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zorg
inkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aan
gekondigde overeenkomsten en andere uitingen 
in verband daarmee tussentijds aan te passen 
indien wijzigingen in wet en/of regelgeving 
(waaronder, maar niet uitsluitend, wijzigingen 
in wet en/ of regelgeving) hiertoe naar het oor
deel van VGZ aanleiding geven. Met name de 
impact van het landelijke traject Organisatie & 
Infrastructuur eerstelijn kan effect hebben op dit 
gepubliceerde inkoopbeleid. Indien hiertoe aan
leiding bestaat, passen wij het beleid aan. 

Beleidswijziging, en dan?

Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens 
het contracteerproces, dan informeren wij u 
hierover via www.cooperatievgz.nl. Afhankelijk 
van de wijziging bepalen we of we dit tevens per 
mail of nieuwsbrief communiceren.

Algemene Voorwaarden Zorg-
inkoop

Voor alle zorgaanbieders waarmee wij een con
tractuele relatie aangaan, gelden de Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop VGZ. Ze vormen een 
onmisbaar element in ons streven om samen 
met alle partijen in de zorg goede, betaalbare en 
toekomstbestendige zorg te organiseren.
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4. Betrokkenheid  
van verzekerden  
en zorgaan bieders

In onze inkoopcriteria hebben we niet  
alleen oog voor kwaliteit en betaalbaar
heid, maar ook voor klantbeleving.  
Wij vinden het belangrijk om de ideeën, 
standpunten en ervaring van zorg
aanbieders en onze verzekerden mee te 
nemen in ons zorginkoopbeleid. 

Op zoek naar 
ideeën van  
verzekerden, 
zorgaanbieders 
en  
patiënten-
organisaties
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Informatiebronnen

Wat vinden onze verzekerden van de zorg die zij 
krijgen, wat zijn hun wensen, behoeften, waar 
lopen zij tegen aan, wat kan er beter? Welke  
normen zijn gangbaar in de zorg, hoe kijken 
zorgaanbieders aan tegen de zorg die ze leveren?  
Wij vragen het de zorgaanbieders en onze ver
zekerden. Wij krijgen kennis van en inzicht in 
klantbeleving uit bestaande informatiebronnen 
en door aanvullend onderzoek. Zo maken we 
gebruik van markt en evaluatieonderzoek,  
patiëntwaarderingen op de Zorgkaart Nederland 
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we  
krijgen via onze afdelingen Klachtenmanagement 
en Zorgadvies & Bemiddeling. 

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan 
zorgaanbieders en verzekerden naar hun ideeën 
voor de zorg. We zijn actief op zoek naar Good 
Practices op het terrein van zinnige zorg. 
Dit is betere zorg tegen lagere kosten, mede 
dankzij en altijd samen met zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en 
verzekerden hebben zelf vaak goede ideeën 
over wat er anders of beter kan. Die ideeën 
halen we op via cocreatiesessies, in onze 
inkoopgesprekken en een apart VGZ-Zinnige 
zorg Loket: https://www.cooperatievgz.nl/
zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket.

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die ge 
vraagd en ongevraagd advies geeft op gebieden  
die voor verzekerden van belang zijn zoals 
zorg, gezondheid, klantwaardering en andere 
maatschappelijke onderwerpen. De ledenraad 
bestaat uit afgevaardigden van de leden van 
Coöperatie VGZ en moet goedkering geven aan 
voorstellen over bijvoorbeeld fusies, statuten
wijzigingen, de vaststelling van de jaarrekening 
en de benoeming van leden van de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen.  
Personen die een verzekeringsovereenkomst 
sluiten met één van de zorgverzekeraars van 
Coöperatie VGZ zijn daarmee automatisch lid 
van de coöperatie. 
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