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1 Inkoopbeleid 2019
De zorg verandert voortdurend. Er komen  
continu nieuwe medicijnen en behandelwijzen, 
de verwachtingen van onze klanten zijn hoog  
en zorgverleners moeten vaak onder hoge druk 
hun werk doen, terwijl er grote tekorten aan  
personeel dreigen. Bovendien volgen politiek  
en overheid de ontwikkelingen op de voet.  
De kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg gaat 
uiteindelijk iedereen aan. 
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Op zorgaanbieders en zorgverzekeraars rust 
daarom een grote verantwoordelijkheid: samen 
moeten we zorgen voor de juiste, gepaste zorg 
op de juiste plek op de juiste manier. Sinds drie 
jaar faciliteert Coöperatie VGZ, als invulling van 
onze maatschappelijke rol, dat zorgaanbieders 
de ruimte krijgen om te werken aan zinnige zorg. 
Dat is zorg die beter is voor de patiënt tegen 
lagere kosten – mede dankzij en altijd samen 
met zorgaanbieders.

Het duurzaam betaalbaar en toegankelijk hou-
den van de zorg is een enorme maatschappe-
lijke uitdaging. Daaraan een bijdrage te leveren, 
is onze voornaamste opdracht. Dat kunnen we 
niet alleen. Samenwerking met patiënten en 
zorgaanbieders is daarvoor een noodzakelijke 
voorwaarde. Wij geloven dat onze focus op 
betaalbaarheid niet ten koste hoeft te gaan van 
de kwaliteit van zorg. Het tegendeel is waar: 
kwaliteit en kostenbeheersing kunnen elkaar ver-
sterken en de toegankelijkheid van de zorg ook 
op de lange termijn behouden.

Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

We zien het als onze rol om zinnige zorg te  
faciliteren en stimuleren. Dat sluit aan bij de 

roep van artsen en andere zorgverleners om 
hen de ruimte te geven om aan zinnige zorg 
te werken, terwijl er nu allerlei belemmeringen 
zijn. Daarom doen we dit in co-creatie met zorg-
aanbieders, belangenorganisaties, patiënten en 
andere verzekerden. Door zo 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 de kwaliteits- en volumenormen 
van de beroepsgroep en stellen geen nieuwe, 
extra hoge normen. We houden wel oog voor 
de kwaliteit die alle instellingen en zorgaanbie-
ders leveren. In het bijzonder zoeken we naar 
good practices, ofwel initiatieven die de kosten 
van behandelingen verlagen en tegelijkertijd de 
kwaliteit van zorg voor patiënten verbeteren. 
Daar leren we graag van. Hebt u in uw organisa-
tie mooie voorbeelden van zo’n good practice 
voor patiënten? Daar horen we graag meer over 
tijdens de inkoopgesprekken. Maar u kunt uw 
ideeën ook online met ons delen via het Zinnige 
Zorg Loket
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Good practices in de praktijk
Met onze alliantiepartners uit het netwerk voor 
zinnige zorg werken we concreet aan opschaling 
van good practices. Geïnspireerd door initiatie-
ven van zorgaanbieders zoeken we actief naar 
nieuwe werkwijzen die leiden tot betere zorg 
tegen lagere kosten. Dat doen we onder meer 
met onze allianties in Nijmegen, Gorinchem, 
Uden, Tilburg, Noord-Limburg, de Drechtsteden 
en de kop van Noord-Holland.
Het resultaat is tot nu toe een verzameling van 
meer dan honderd Good Practices die aantoon-
baar leiden tot zinnige zorg. Wij zetten ons maxi-
maal in voor een brede implementatie van deze 
(nieuwe) werkwijzen en concepten. Dat doen we 
onder meer door in de contractering voorrang te 
bieden aan aanbieders die met good practices 
van zinnige zorg aan de slag willen. Die voorrang 
kan de vorm aannemen van meerjarenovereen-
komsten en/of afwijkende volume- en prijsaf-
spraken. Onze inkopers laten u daarom graag, 
ondersteund met kennis en ervaringen van de 
aanbieders die ze aandroegen, de Good Practi-
ces zien die leiden tot betere zorg tegen lagere 
kosten. Daarbij gaan ze ook 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.

Grip op de eigen gezondheid

We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel binnen de zorg als in het 
sociale domein. We onderschrijven het belang 
van samen beslissen en een sterke positie van 
de patiënt. Wanneer er voldoende tijd en aan-
dacht is, kunnen we patiënten actief betrekken 
bij de diagnose en behandeling en kiezen zij 
bewust voor zorg die past bij de wijze waarop 
zij hun leven willen invullen. Door zorgvuldige 
diagnostiek krijgen patiënten de zorg die bij hen 
past. Omdat het belangrijk is dat mensen beter 
en langer zelfstandig (thuis) kunnen leven, is 
versterking van het sociale domein van groot 
belang. Daartoe werken we als zorgverzekeraar - 
en via onze zorgkantoren – waar mogelijk samen 
met gemeenten en zorgaanbieders in de eerste 
lijn. 

Van elkaar leren

Werken aan zinnige zorg doen én kunnen we bij 
Coöperatie VGZ nooit alleen. Wij werken samen 
met zorgaanbieders en patiënten aan goede en 
betaalbare zorg, nu en in de toekomst. Samen 
de zorg verbeteren kan alleen vanuit de bereid-
heid 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 eerste lijn tot de specialistische gezondheids-
zorg. 

Onze visie op mondzorg

Bij VGZ willen we de komende jaren een solide 
basis leggen om mondzorg nu en in de toekomst 
voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te hou-
den. We vinden het belangrijk dat onze klanten 
voor de meest bekwame zorgaanbieders kunnen 
kiezen, waarbij de reguliere tandarts een rol als 
poortwachter vervult. Zo hebben we het hoofd-
behandelaarschap voor implantaatgedragen 
prothesen belegd bij de tandarts(-implantoloog) 
en verwijzen we klanten voor orthodontische 
behandelingen naar orthodontisten en tandart-
sen die zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregis-
ter van de Vereniging Tandartsen voor Ortho-
dontie (OK-register). Verder streven we naar 
gepast gebruik van narcosebehandelingen.
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Een solide basis  
om mondzorg  
betaalbaar te 
houden.

2 Toelichting 
op onze criteria
We kopen zorg in op basis van  
minimumnormen en nieuwe  
inzichten uit good practices.  
In dit hoofdstuk leest u meer deze 
criteria en inzichten, en over ons 
beleid op het gebied van mondzorg 
richting 2019. 
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Kwaliteitscriteria

Bij het opstellen van de contracten maken we 
gebruik van de diverse bestaande kwaliteitsre-
gisters in de markt om onze klanten zodoende 
van kwalitatief goede zorg te voorzien. Wij hono-
reren tandartsen, instellingen voor mondzorg 
en mondhygiënisten conform de Tariefbeschik-
king tandheelkundige zorg van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). Sinds 2017 bieden we deze 
zorgverleners geen overeenkomst meer aan 
wegens administratieve redenen. We sluiten wel 
een overeenkomst af voor diverse differentiaties 
binnen de mondzorg.

Implantologische zorg 
Voor implantologische zorg bieden we een 
overeenkomst aan tandarts(-implantologen) die 
zijn geregistreerd in het register van de Neder-
landse Vereniging voor Orale Implantologie 
(NVOI), of tenminste voldoen aan de criteria 
van VGZ. In 2019 wil VGZ de rol van de implan-
toloog als ketenleider versterken. VGZ wil een 
software-oplossing ter beschikking stellen, 
waarmee de ketenleider een gecoördineerd, 
afgestemd behandeltraject kan volgen. Daarbij 
wordt een overeenkomst waarbij machtigings-
vrij behan delen centraal staat, aangeboden aan 
tandarts-implantologen die voldoen aan onder-
staande criteria:

•  erkenning door de NVOI;
• of daaraan door VGZ gelijk gesteld:
 -  de implantoloog kan tenminste honderd 

statussen overleggen waaruit blijkt dat 
hij of zij de afgelopen vijf kalenderjaren 
zelfstandig implantologische behande-
lingen heeft verricht. Van deze honderd 
statussen hebben er minimaal vijftig (ook) 
betrekking op de bovenkaak;

 -  bij minimaal 25 casussen zijn aanvullende 
chirurgische technieken uitgevoerd, zoals 
botaugmentatie en/of weke-delenrecon-
structie;

 -  de implantoloog beschikt over voldoende 
kennis en vaardigheden voor behandeling 
van peri-implantitis;

 -  de implantoloog volgt bij- en nascho-
ling op het gebied van implantologie en 
 prothetiek;

•  de tandarts-implantoloog heeft een actuele 
BIG-registratie;

•  er is een positieve historie van machtigings-
aanvragen, declaratiegedrag en handelen 
conform overeenkomst; 

•  er is geen fraude geconstateerd/ geen aan-
wijzing van een eventuele betrokkenheid bij 
een fraudeonderzoek;

•  er is een aantoonbare samenwerking met 
tandprotheticus of tandtechnisch lab (in de 
praktijk of daar buiten);

•  werkt met originele componenten;
•  er is een postieve beoordeling van suc-

cespercentages van behandelingen (overma-
ken van prothesen, wisseling tussen steg en 
drukknoppen);

•  er is een positieve beoordeling van de 
klachthistorie van de aanbieder;

•  er is een positieve beoordeling op het per-
centage aanvragen boven contractuele tarie-
ven en vervanging binnen termijn;

•  er is een akkoordverklaring dat de aanspraak-
criteria worden gehanteerd bij de beoorde-
ling of de behandeling wordt vergoed wordt 
vanuit de zorgverzekering.

Implantaten en aanverwante producten
Uit ons marktonderzoek blijkt dat de tarieven 
voor implantaten lager liggen dan het maximum 
tarief van de Nza. We onderzoeken hoe we een 
lager tarief kunnen afspreken. Hierbij richten 
we ons in eerste instantie op de fabrikanten van 
deze producten. De besparing geven we terug 
aan onze klanten met een betaalbare premie.

Prothetische zorg op implantaten
Voor prothetische zorg op implantaten sluiten 
we contracten met tandartsen die schriftelijke 
samenwerkingsafspraken hebben gemaakt over 
behandeling, evaluatie en nazorg met kaakchi-
rurgen in hun regio. 
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Tandprothetici
Voor tandprothetici geldt dat zij een overeen-
komst voor conventionele prothesen aange-
boden krijgen, mits ze zijn aangesloten bij de 
Organisatie van Nederlandse Tandprothetici 
(ONT). De tandprotheticus die een samenwer-
kingsovereenkomst heeft met een ketenleider 
Implantologie, wordt vermeld op onze website 
als zorgaanbieder voor implantaatgedragen 
 prothesen.

Inkoop op basis van representatie: CBT’s en 
JTV’s
VGZ heeft in beginsel voldoende Centra voor Bij-
zondere Tandheelkunde (CBT’s) en JeugdTand-
Verzorgingsinstellingen (JTV’s) gecontracteerd. 
Een CBT komt in aanmerking voor een overeen-
komst waarin het merendeel van de behande-
lingen zonder voorafgaande toestemming 
(machtigingsvrij) verricht kan worden als: 
•  het CBT minder dan 5% afwijzigingen op 

machtigingen genereert (over het afgelopen 
jaar); 

•  het CBT voldoet aan de VGZ-voorwaarden, 
waaronder een Cobijt-accreditatie;

•  het CBT de eigen bijdragen bij de patiënt int.

Voor CBT’s geldt dat zij over het algemeen  
vallen onder de beleidsregel ‘Bijzondere tand-
heelkunde instellingen’ van de NZa. Voor centra 
die in aanmerking komen voor bijzondere tand-
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heelkunde – en specifiek voor angstbehande-
ling, sedatie of narcose - geldt:
•  de zorgaanbieder moet gevisiteerd zijn door 

de Nederlandse Vereniging voor Anesthesio-
logie (NVA) en kan een actueel positief visita-
tierapport overleggen;

•  als de tandheelkundige behandeling onder 
algehele anesthesie niet in een ziekenhuis 
plaatsvindt, dient er een schriftelijke over-
eenkomst met een ambulancedienst te zijn 
voor het eventuele vervoer naar het zieken-
huis. Verder moet u een schriftelijke over-
eenkomst hebben met een ziekenhuis in  
uw nabijheid voor de eventuele opvang van 
patiënten; 

•  als u gebruikmaakt van (lachgas)sedatie, is 
een certificering nodig van het Academisch 
Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) 
voor het toedienen van (lachgas)sedatie; 

•  bij kinderen is de tandarts een erkend tand-
arts-pedodontoloog; 

•  bij volwassenen is de tandarts een tandarts  
angstbegeleiding /tandarts gehandicapten- 
zorg of heeft de tandarts aantoonbare er - 
varing/kennis op het gebied van specifieke  
tandarts angstbegeleiding voor gedrags-
beïnvloeding bij behandeling van extreem 
angstigen;

•  de aan het centrum verbonden anesthesio-
loog is ingeschreven als anesthesioloog in 
het register van erkende medische specialis-

ten der Koninklijke Nederlandse Maatschap-
pij tot bevordering der Geneeskunst. Daar-
naast is deze lid van de NVA en onderschrijft 
de anesthesioloog de richtlijnen en stand-
punten van de NVA.

Mandibulair Repositie Apparaat
Met hulpmiddelenleveranciers worden afspraken 
gemaakt over het Mandibulair Repositie Appa-
raat (MRA). 

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 is betere zorg tegen lagere kos-
ten, mede dankzij en altijd samen met zorg-
aanbieders;

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

vervullen richting zorgaanbieders.

Zelf een Good Practice?
Bij VGZ zoeken we actief naar meer initiatieven 
die de zorg verbeteren en de doelmatigheid ver-
der 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 
contactpersoon bij de afdeling Zorginkoop.

Leertuin
In 2018 start VGZ samen met een mondzorgaan-
bieder een leertuin. Deze leertuin moet een bron 
worden van Good Practices binnen de mond-
zorg en richt zich op behandeling van jeugd en 
de incidentele behandeling van volwassenen. 
T.a.v. good practises die zich bewijzen zullen we 
implementatie via de inkoop stimuleren. 
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Blijven streven 
naar gepaste zorg

3. Proces  
zorginkoop
Tijdens het inkoopproces trekken 
we samen op om het beste resul-
taat te halen. In dit hoofdstuk vindt 
u het proces en de planning van het 
inkoopseizoen 2019, plus onze con-
tactgegevens. Ook leest u hier hoe 
wij omgaan met nieuwe toetreders, 
diversiteit van zorgaanbieders, mis-
bruik en oneigenlijk gebruik. 
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Procesverloop 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van onze planning.

Markt 
verkenning

Afstemming  
markt

Publicatie  
concept  
overeen-
komst

Aanbieden  
overeenkomst

Overeenkomst  
retour

Tandprothetische 
zorg (digitaal) 

Vanaf april Nieuwe overeenkomst 1 augustus 2018 1 september 2018 31 oktober 2018

Implantologie 
(digitaal)

Vanaf april Uitbreiding huidige 
overeenkomst

1 augustus 2018 1 september 2018 31 oktober 2018

MRA Vanaf april Nieuwe overeenkomst 1 augustus 2018 1 september 2018

Nieuwe toetreders

Bij VGZ behandelen we alle zorgaanbieders 
gelijk. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg 
levert, maar wat geleverd wordt. Voor alle aan-
bieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden 
dezelfde voorwaarden, dus ook voor nieuwe toe-
treders.

Diversiteitsbeleid

We sluiten bij de zorginkoop geen zorgaanbie-
ders uit op basis van godsdienst of overtuiging. 
Op die manier houden wij rekening met de 
godsdienst of levensovertuiging van al onze 
klanten. Te verwachten is dat onder zorgaan-
bieders soortgelijke levensovertuigingen en 
gezindten voorkomen als onder onze klanten. 
Dat betekent dat we zorgaanbieders van alle 
overtuigingen en gezindheid contracteren. Onze 
klanten kunnen, voor zover de verzekeringsvoor-
waarden daaraan geen beperkingen stellen, vrij 
kiezen uit deze zorgaanbieders. Voor elke klant 
is er dan in principe een passende zorgaanbie-
der beschikbaar.

Bereikbaarheid 

Als u vragen heeft over uw zorgovereenkomst, 
dan kunt u e-mailen met onze afdeling con-
tractmanagement via contractmanagement.
info@vgz.nl. Voor het retourneren van de 
overeenkomst kunt u e-mailen naar contract
management.overeenkomst@vgz.nl 
Voor wijziging van uw gegevens stuurt u een 
bericht naar contract management.rekening
nummers@vgz.nl.  T elefonisch zijn wij te  
bereiken op 040-2322982.

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met 
het Zorgaanbiedersloket Mondzorg via 040 - 297 
58 46. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
8.30 - 17.00 uur. Buiten openingstijden kunt con-
tact opnemen via ons digitale contactformulier 
op www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders.

Voor vragen over de inkoop van tandheelkun-
dige zorg kunt u ons bereiken via  zorginkoop.
Casuïstiek kunnen wij vanwege privacywetge-
ving niet in behandeling nemen. Wij streven 
ernaar om uw vraag binnen vijf werkdagen te 
beantwoorden.
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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 klanten een 
juiste prijs betalen voor de zorg die zij gebrui-
ken. Daarom monitoren we op rechtmatige 
declaraties en doelmatigheid van verleende 
zorg. Onder gepaste zorg verstaan we zorg die 
voor de gebruiker, op het moment van gebruik, 
noodzakelijk, effectief en doelmatig is. Voor 
misbruik hanteren we de volgende definitie: 
onrechtmatig handelen, dat ten laste komt van 
voor de zorg bestemde middelen. Er is sprake 
van misbruik als feiten of omstandigheden 
opzettelijk door de zorgaanbieder worden ver-
zwegen, opzettelijk een verkeerde of onvolledige 
voorstelling van zaken gegeven wordt, valse 
opgave verstrekt wordt over de zorg of de in 
rekening te brengen tarieven, dan wel het mee-
werken hieraan. We spreken van fraude wanneer 
er sprake is van opzet, als de geleverde zorg 
niet aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoet om 
een financieel voordeel te verkrijgen en als de 
zorgaanbieder misleidende informatie verstrekt. 
Onder misleidende informatie verstaan we: 
onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdige informatie 
die ertoe leidt dat een gemiddelde verzekerde 
een beslissing zou kunnen nemen die hij anders 
niet zou hebben genomen, betreffende de keuze 

van een zorgaanbieder of tijdens de behande-
ling. De verzekerde kan door dit besluit, financi-
eel 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 onei-
genlijk gebruik tegen te gaan, melden we dit bij 
de NZa en/of het ministerie van VWS.

Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoopge-
sprekken en de inkoopprocedures sluiten wij wel 
of geen contract met u. Indien een verzekerde 
gebruikmaakt van een niet-gecontracteerde 
zorgaanbieder geldt er een lagere vergoeding 
op basis van de lijst maximale vergoedingen. 
Wij informeren onze klanten over het gecontrac-
teerde aanbod door middel van publicatie op de 
websites van onze merken.

Voorbehoud voor wets- en beleids-
wijzigingen

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zor-
ginkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aan-
gekondigde overeenkomsten en andere uitingen 
in verband daarmee tussentijds aan te passen 

indien wijzigingen (waaronder, maar niet uit-
sluitend, wijzigingen in wet- en/ of regelgeving) 
hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding 
geven. 

Beleidswijziging, en dan?

Een overzicht van de wijzigingen in het zorgin-
koopbeleid ten opzichte van het voorgaande 
zorginkoopbeleid vindt u in hoofdstuk 5. Als we 
beleidswijzigingen doorvoeren tijdens het con-
tracteerproces, dan informeren wij u hierover via 
de Q&A op www.cooperatievgz.nl. 

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 zorgaanbieders

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

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

Wat vinden onze klanten 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 zij leve-
ren? Wij vragen het de zorgaanbieders en onze 
klanten. 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 Zorgkaart Nederland 
(www.zorgkaartnederland.nl) en data die we 
krijgen via onze afdelingen Klantcontact, Klach-
tenmanagement en Zorgadvies & Bemiddeling.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbie-
ders en verzekerden naar hun ideeën voor de 
zorg. We zijn bijvoorbeeld actief op zoek naar 
good practices op het terrein van zinnige zorg. 
Dit is betere zorg voor de patiënt tegen lagere 
kosten, mede dankzij en altijd samen met zorg-
aanbieders.

Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en  
patiënten hebben zelf vaak goede ideeën over 
wat er anders of beter kan. De ideeën halen we 
op via co-creatiesessies, in onze inkoopgesprek-
ken en via het VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het 
aandragen van good practices, ofwel zinnige 
zorg: VGZ-Zinnige Zorg Loket.

Jaarlijks zetten we een aantal good practices 
van zinnige zorg extra in het zonnetje tijdens de 
Zinnige Zorg Award. In het tweede kwartaal van 
elk jaar worden de gouden, zilveren en bronzen 
Award uitgereikt aan die initiatieven die in de 
ogen van het Nederlandse publiek het beste bij-
dragen aan zinnige zorg.
 

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die 
gevraagd en ongevraagd adviseert over zaken 
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 goedkeuring geven  
aan de vaststelling van de jaarrekening, 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.

D0713-201803
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5. Bijlage
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Wijzigingen inkoopplan 2019 t.o.v. inkoopplan 2018

Onderwerp Wijziging

Uitbreiding van kwaliteitscriteria voor 
Implantologie

• erkenning door de NVOI; 
•  of daaraan door VGZ gelijk gesteld:
 -  de implantoloog kan tenminste honderd statussen overleggen waaruit blijkt dat hij of zij de afgelopen vijf 

kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze honderd statussen 
hebben er minimaal vijftig (ook) betrekking op de bovenkaak;

 -  bij minimaal 25 casussen zijn aanvullende chirurgische technieken uitgevoerd, zoals botaugmentatie en/
of weke-delenreconstructie;

 -  de implantoloog beschikt over voldoende kennis en vaardigheden voor behandeling van peri-implantitis;
 -  de implantoloog volgt bij- en nascholing op het gebied van implantologie en prothetiek;
•  de implantoloog heeft een actuele BIG-registratie;
•  er is een positieve historie van machtigingsaanvragen, declaratiegedrag en handelen conform 

overeenkomst; 
•  er er is geen fraude geconstateerd/ geen aanwijzing van een eventuele betrokkenheid bij een fraude-

onderzoek;
•  er is een aantoonbare samenwerking met tandprotheticus of tandtechnisch lab (in de praktijk of daar buiten)
•  werkt met originele componenten
•  er is een postieve beoordeling van succespercentages van behandelingen (overmaken van prothesen, 

wisseling tussen steg en drukknoppen)
•  er is een positieve beoordeling van de klachthistorie van de aanbieder
•  er is een positieve beoordeling op het percentage aanvragen boven contractuele tarieven en vervanging 

binnen termijn
•  er is een akkoordverklaring dat de aanspraakcriteria, bij de beoordeling of de behandeling vergoed wordt 

vanuit de zorgverzekering, gehanteerd worden.

Tarieven implantaten en aanverwante 
producten

Vanaf 2019 zet VGZ in op lagere tarieven voor implantaten en aanverwante producten 
Uit ons marktonderzoek blijkt dat de tarieven voor implantaten lager liggen dan het maximum tarief van de 
Nza. We onderzoeken hoe we een lager tarief kunnen afspreken. Hierbij richten we ons in eerste instantie op 
de fabrikanten van deze producten. De besparing geven we terug aan onze klanten met een betaalbare premie

Tandprothetici met een overeenkomst 
voor conventionele protheses

Vanaf 2019 worden gecontracteerde tandprothetici die een samenwerkingsovereenkomst hebben met een 
ketenleider Implantologie vermeld op onze website.

D0713-201803
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