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Voor meer informatie:
Algemene toelichting op ons zorginkoopbeleid 2021
Toelichting bij het inkoopbeleid Ziekenvervoer 2021

1 mei 2020:  
Wijziging inkoopbeleid ziekenvervoer 2021
De coronacrisis heeft momenteel een zeer grote impact 
op het taxi vervoer. Dit betreft zowel de afname van het 
volume als de wijze waarop het taxivervoer kan plaats-
vinden door alle maatregelen die genomen zijn. Hierdoor 
heeft VGZ besloten om het inkoopbeleid zoals dat op  
1 april is gepubliceerd te wijzigen.  
VGZ ziet in 2020 af van de geplande inkoopprocedures 
om per 1 januari 2021 voor zittend ziekenvervoer te 
komen tot nieuwe contracten. 
VGZ wil de huidige overeenkomsten Zittend ziekenver-
voer verlengen, waarmee de overeenkomst verlengd 
wordt tot en met 31 december 2021. Op grond van de 
thans geldende overeenkomsten behouden gecontrac-
teerde zorgaanbieders uiteraard het recht om tot 1 okto-
ber 2020 deze overeenkomst op te zeggen.
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https://www.cooperatievgz.nl/cooperatie-vgz/zinnige-zorg/zinnige-zorginkoop/zorginkoop2021
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zittend-ziekenvervoer/inkoopbeleid/visie


1. Toelichting 
op onze criteria
We presenteren u het inkoopbeleid 
ziekenvervoer 2021.
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Minimumnorm

In lijn met onze visie speelt, naast kwaliteit, 
betaalbaarheid een grote rol bij de selectie van 
taxivervoerders. Voor taxivervoer hanteren wij 
minimum kwaliteitseisen, waarbij we zoveel 
mogelijk aansluiten bij de bestaande norm: 
TX-Keur. Dit is een geaccepteerde norm die (een 
groot deel van) de beroepsgroep erkent. 

Wij selecteren taxivervoerders op basis van het 
criterium “economisch meest voordelige aanbie-
ding”, wanneer voldaan wordt aan de minimum 
kwaliteitseisen. 

Good practices: praktijkvoorbeel-
den 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, die is 
bedacht en uitgedragen door zorgaanbieders én 
die helpt bij het aanpakken van personeelstekor-
ten en oplopende maatschappelijke kosten. 
Deze good practices bevestigen dat het moge-
lijk is om passende zorg te realiseren en tegelij-
kertijd de betaalbaarheid te garanderen. 
We zijn continu op zoek naar voorbeelden van 

zinnige zorg. Ieder jaar halen we nieuwe initiatie-
ven op bij zorgaanbieders en patiënten. Die wer-
ken we uit in good practices en opschaalplan-
nen.
Benieuwd naar praktijkvoorbeelden? Bekijk  
cooperatievgz.nl/zinnige-zorg.

Heeft u zelf een goed idee of  
initiatief rond zinnige zorg? 

We stimuleren de ontwikkeling en opschaling 
van initiatieven die leiden tot ‘zinnige zorg’. Lees 
meer over de kenmerken en criteria van een 
good practice op cooperatievgz.nl/zinnige-zorg 
en dien uw idee in bij ons Loket Zinnige Zorg.
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2. Proces  
zorginkoop
VGZ maakt gebruik van de verlengings-
mogelijkheid, zoals overeengekomen in 
de zorgovereenkomsten zittend zieken-
vervoer. Hiermee worden de huidige 
overeenkomsten verlengd tot en met  
31 december 2021, tenzij zorgaanbieders 
gebruik maken van de opzeggingsmoge-
lijkheid voor 1 oktober 2020. Dat bete-
kent dat we voldoende gecontracteerd 
hebben voor 2021 en daarom sluiten we 
voor 2021 geen nieuwe contracten.
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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, kunt u 
via e-mail uw vraag aan ons stellen. Gebruik 
daarvoor het volgende e-mailadres:  
zorgzittendziekenver@vgz.nl.

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 nieuwe 
zorgaanbieders moeten voldoen. Het is voor ons 
niet bepalend wie de zorg levert, maar welke 
zorg wordt geleverd. Voor nieuwe en al gecon-
tracteerde zorgaanbieders gelden dezelfde  
kwaliteitseisen om in aanmerking te komen voor 
een overeenkomst. We behouden ons wel het 
recht voor om een maximum te hanteren voor 
het aantal zorgaanbieders als aan onze zorg-
plicht is voldaan. 

Diversiteitsbeleid: voldoende  
diversiteit in het zorgaanbod 

Om onze verzekerden met verschillende levens-
overtuigingen een passend zorgaanbod te bie-
den, streven we naar voldoende diversiteit in het 
aanbod van gecontracteerde zorgaanbieders. 
Dit betekent dat onze verzekerden een passende 
zorgaanbieder moeten kunnen kiezen. 

Misbruik, Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

Als zorgverzekeraar hebben wij een belangrijke 
rol in het toezicht op Misbruik, Oneigenlijk 
Gebruik en Gepast Gebruik (MOG). Naast de 
kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg, monito-
ren we daarom ook de rechtmatigheid en doel-
matigheid van de geleverde zorg. We hanteren 
daarbij de volgende criteria: 

Misbruik (fraude & misleidende informatie)
Er is sprake van misbruik als feiten of omstandig-
heden door de zorgaanbieder worden verzwe-
gen, een verkeerde of onvolledige voorstelling 
van zaken wordt gegeven, valse opgave wordt 
verstrekt over de zorg of de in rekening te bren-
gen tarieven, dan wel het meewerken hieraan. 
Van fraude is sprake wanneer de zorgaanbieder 
de geleverde zorg opzettelijk niet aan de wette-

lijke kwaliteitseisen laat voldoen om daarbij een 
financieel voordeel te verkrijgen. Ook wanneer 
de zorgaanbieder met hetzelfde doel mislei-
dende informatie verstrekt, spreken we van 
fraude.

Onder misleidende informatie verstaan we: 
onjuiste, onvolledige en/of niet-tijdige informatie 
die ertoe leidt dat een verzekerde een beslissing 
zou kunnen nemen die hij anders niet zou heb-
ben genomen, betreffende de keuze van een 
zorgaanbieder of tijdens de behandeling. De 
verzekerde kan door dit besluit, financieel of 
anderszins, schade lijden. 

Oneigenlijk gebruik
Van oneigenlijk gebruik is sprake als er geldende 
regels worden gevolgd, maar het effect naar ons 
oordeel ongewenst is en in strijd met de geest 
van de regels. Als we oneigenlijk gebruik signa-
leren en we geen maatregelen kunnen nemen 
om het oneigenlijk gebruik tegen te gaan, mel-
den we dit bij de NZa, IGJ en/of het ministerie 
van VWS.

Gepast gebruik
Gepast gebruik is zorg die op het moment van 
gebruik door onze verzekerde, noodzakelijk, 
effectief en doelmatig is. 
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Heeft u als zorgaanbieder wel een overeen-
komst? 
• U ontvangt de vergoeding zoals die in uw 

overeenkomst staat
• U bent als ‘gecontracteerde zorgaanbieder’ 

vindbaar in onze Zorgzoekers 

Onze verzekerden kunnen via de Zorgzoekers 
op de websites van onze merken zien met 
welke zorgaanbieders wij een overeenkomst 
hebben. Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk één 
van onze zorgzoekers.

Tussentijdse aanpassingen 

Wij behouden ons het recht voor om door wets- 
en beleidswijzigingen tussentijdse aanpassingen 
door te voeren in:
•  Het zorginkoopbeleid
•  De zorginkoopprocedure
•  De inhoud van de al dan niet aangekondigde 

overeenkomsten en andere uitingen in ver-
band daarmee.

Dit geldt alleen wanneer deze wijzigingen daar 
naar ons oordeel aanleiding toe geven (waaron-
der, maar niet uitsluitend, wijzigingen in wet- en/
of regelgeving). We maken deze wijzigingen tij-
dig bekend en geven zorgaanbieders voldoende 
tijd om daar rekening mee te kunnen houden.

(Beleids)wijziging, en dan?

Als we wijzigingen doorvoeren tijdens het con-
tracteerproces, dan informeren u hierover op 
onze website cooperatievgz.nl/zorgaanbieders. 

Algemene Voorwaarden  
Zorginkoop 

Voor alle zorgaanbieders met wie wij een over-
eenkomst sluiten, gelden de Algemene Voor-
waarden Zorginkoop. U vindt deze Algemene 
Voorwaarden Zorginkoop op cooperatievgz.nl/
zorgaanbieders/algemene-informatie.
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Bijlage
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Wijzigingen inkoopplan 2021 t.o.v. inkoopplan 2020

Geen wijzigingen ten opzichte van inkoopplan 2020

D0030-202005
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