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Over ONVZ 

ONVZ is een Eersteklas zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Het belang van onze 415.000 

verzekerden staat voorop. Zij kunnen rekenen op een persoonlijke benadering, onze 

deskundigheid en uitstekende dienstverlening. Onze verzekerden waarderen dit ook, zoals ieder 

jaar blijkt uit verschillende klantonderzoeken. Daarnaast bieden wij hen optimale vrijheid bij het 

kiezen van hun arts of ziekenhuis. Bovendien bieden onze ZorgConsulenten persoonlijke hulp en 

advies bij het vinden van de best passende zorg. Om dit mogelijk te maken kiezen wij voor een 

duurzame samenwerking met zorgaanbieders die kennis hebben van zaken, professioneel 

handelen en oprecht geïnteresseerd zijn in hun cliënten en patiënten. 

 

Dit inkoopbeleid is van toepassing op onderstaande labels. 
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ONVZ en zorginkoop 
 

Ook in onze zorginkoop staat het belang van onze verzekerden centraal. Gezond zijn en blijven is het 

streven. Als de verzekerden toch zorg nodig hebben, bieden wij ze de best passende zorg en ruime 

dekkingen. Met onze inkoop zorgen we voor een ruim zorgaanbod van goede kwaliteit. Onze leidende 

principes vormen de basis voor onze zorginkoop en de duurzame samenwerking met u.  

 

Wat zijn de leidende principes van onze zorginkoop? 

✓ Samen gaan voor passende zorg en een betaalbare premie. Om de zorg nu en in de 

toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden, is passende zorg ons 

uitganspunt. Deze zorg is van waarde voor de gezondheid en het functioneren van het individu 

en kent een redelijke prijs. We staan met elkaar voor de opgave/uitdaging om passende zorg te 

organiseren. In de inkoopafspraken streven we daarom naar een reële, marktconforme 

vergoeding. Van u verwachten wij dat de zorg samen met en rondom de patiënt georganiseerd 

wordt, waarbij samen beslissen het uitgangspunt is.  
 

✓ U ervaart bij ons ‘geen gedoe’ in contractering en declaratie. Dat moet zo snel en simpel 

mogelijk zijn. Waar voor beide partijen passend, maken we een afspraak voor meerdere jaren. 

We volgen daarbij de landelijke standaarden en houden de inkoopeisen zo eenvoudig mogelijk.. 

Zo is alles rondom de zorg uitstekend geregeld en kunt u zo optimaal aandacht besteden aan het 

verlenen van zorg. 
 

✓ Vernieuwen door te verbinden. We staan open voor vernieuwende zorg, onze verzekerden 

vinden dit namelijk belangrijk. Daarom faciliteren en verbinden we waar mogelijk zorgaanbieders 

om samen te werken aan kwaliteit en de juiste zorg op de juiste plek als onderdeel van passende 

zorg. We vinden dat samenwerking en innovatie moeten zorgen voor: 

o het voorkomen van zorg en verbeteren van gezondheid; 

o een betere dienstverlening voor onze verzekerden, en/of;  

o een verlaging van de zorgkosten.  
 

✓ Streven naar keuzevrijheid en toegankelijkheid van zorg. Een ruim zorgaanbod en 

toegankelijke zorg is belangrijk voor onze verzekerden. Zo hebben onze verzekerden de 

mogelijkheid om de zorgaanbieder te kiezen die past bij hun voorkeuren. Onze ZorgConsulenten 

helpen hen daarbij. Hoe zij dit doen, leest u hier. We zijn een flexibele organisatie met korte 

lijnen en een benaderbare gesprekspartner voor zorgaanbieders. Graag inspireren en denken wij 

met u mee over interessante initiatieven die bijdragen aan de toegankelijkheid van zorg. In al 

onze afspraken staan uw cliënten en patiënten en onze verzekerden voorop. Logisch, wij doen 

het voor hen. 

https://www.onvz.nl/zorgadvies
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Wijzigingen ten opzichte van 2022 
 

In dit zorginkoopbeleid zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van het 

zorginkoopbeleid 2022: 

▪ ONVZ gaat met apotheekvertegenwoordigers in overleg over toepassing van de Falsified 

Medicine Directive (FMD) en de Geïndividualiseerde Distributie Vorm (GDV) in de tarieven. 

▪ In de afgelopen contracteerperiode heeft ONVZ tweejarige overeenkomsten gesloten voor 

2022 en 2023 met individuele apotheken, apotheekhoudende huisartsen, vrijwel alle 

apotheekvertegenwoordigers. Voor de farmaceutische spoedzorg en één 

apotheekvertegenwoordiger is een overeenkomst voor één jaar (2022) gesloten. Voor hen 

geldt het inkoopbeleid 2022 ook voor 2023. Het inkoopbeleid 2022 vindt u hier. 

 

  

https://www.onvz.nl/zorgverlener/farmacie/inkoop-farmacie
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Zorginkoopkader en speerpunten 
 

In de afgelopen contracteerperiode heeft ONVZ tweejarige overeenkomsten gesloten voor 2022 en 

2023 met individuele apotheken, apotheekhoudende huisartsen en vrijwel alle 

apotheekvertegenwoordigers. Alleen voor de farmaceutische spoedzorg en één 

apotheekvertegenwoordiger is een overeenkomst voor één jaar gesloten. 

 

Dit zorginkoopbeleid farmacie 2023 omvat daarmee de contractering van de farmaceutische 

spoedzorg en de afspraken met één specifieke apotheekvertegenwoordiger. Voor farmaceutische 

spoedzorg is representatie van toepassing. De NZa prestaties worden op basis van representatie 

ingekocht door de dominante zorgverzekeraar. Aanbieders van farmaceutische spoedzorg krijgen van 

ONVZ een standaardovereenkomst aangeboden exclusief het tarief voor de NZa prestaties. 

 

Daarnaast zal ONVZ in de loop van 2022 uitvoering geven aan de verwerking van FMD in de 

tarieven, in lijn met de brief die Zorgverzekeraars Nederland hierover in januari 2022 heeft verstuurd 

aan apotheekvertegenwoordigers. In overleg met de apotheekvertegenwoordigers zullen de 

tariefwijzigingen worden doorgevoerd. Dat geldt ook voor een mogelijk noodzakelijke tariefwijziging in 

verband met de verwachte NZa beleidsregel 2023 over GDV. 

 

Sondevoeding wordt niet bij apotheekhoudenden ingekocht, maar bij leveranciers van 

voedingspompen. Intramurale farmacie valt onder het zorginkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg. 

 

Visie op de zorg 

Wij gaan graag met u in gesprek over onderstaande onderwerpen ter voorbereiding op de zorginkoop 

2024. 

 

Innovatie en eHealth 

Wij staan voor vernieuwende zorg die toegevoegde waarde heeft voor onze verzekerden. Het moet 

zorg beter of toegankelijker maken, of meer gemak geven aan de patiënt. Wij gaan graag met u in 

gesprek over de wijze waarop u innovatie en/of eHealth inzet binnen uw organisatie. Waar het gaat 

om digitale vernieuwingen richten we ons specifiek op de implementatie of opschaling van bestaande 

ontwikkelingen. Wanneer u een goed idee heeft voor innovatie en/of eHealth, ontvangen wij graag 

een inhoudelijk en financieel onderbouwde businesscase. Klik hier voor meer informatie over de 

voorwaarden van de businesscase. 

 

Digitalisering 

Digitalisering kan de effectiviteit van de zorg vergroten. Ook kan digitalisering bijdragen aan de 

toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Onze ZorgConsulenten informeren daarom onze 

verzekerden graag over eHealth mogelijkheden bij zorgaanbieders. Keuzevrijheid van de verzekerde 

is daarbij een belangrijk vertrekpunt. 

https://www.onvz.nl/zorgverlener/contracteren/innovatie
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Digitalisering kan de kwaliteit op peil houden of verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het 

zorgveld verlichten. Daarnaast draagt het bij aan verduurzaming, omdat er minder reisbewegingen 

nodig zijn. Allemaal belangrijke uitdagingen, waar we gezamenlijk voor staan.  

Digitalisering brengt zorg naar de thuissituatie en draagt bij om langer zelfstandig thuis te blijven 

wonen. Daardoor ontstaat meer eigen regie van onze verzekerden en hun mantelzorgers. Waarden 

die wij van belang vinden voor onze verzekerden. Onze verzekerden moeten daarom op ieder 

moment en op iedere plek veilig over de eigen gegevens beschikking kunnen hebben.  

 

Via de inkoop willen we digitale zorg stimuleren. ONVZ onderschrijft daarom de ambities en doelen 

die zorgverzekeraars collectief hebben geformuleerd over digitalisering. ONVZ maakt graag 

afspraken met u over onderstaande ambities. Op deze manier dragen we met elkaar bij aan 

toekomstbestendige, duurzame en plaats- en tijdsonafhankelijke zorg.  

 

Ambities 2023 

1. Keuzerecht van de patiënt en Samen Beslissen als belangrijk vertrekpunt: digitaal waar 

het kan, fysiek waar het moet – maar altijd in overleg met de patiënt. 

Doel a: Zorgaanbieders organiseren de beschikbaarheid van hybride en digitale zorg en 

maken hun aanbod transparant op hun website. Zorgaanbieders geven al hun patiënten een 

keuze in fysieke of digitale zorg of een mix hiervan (hybride zorg) en maken deze keuze met 

de patiënt samen. 
 

Doel b: Wij verwachten van de zorgaanbieders dat zij zich inspannen om de digitale 

vaardigheden van hun zorgmedewerkers en patiënten te verbeteren door hen te 

ondersteunen in het gebruik van digitale zorgtoepassingen. 

2. Digitale zorg ter bevordering van toekomstbestendige, duurzame zorg 

Wij zien digitale gegevensuitwisseling en het opschalen van bewezen digitale 

zorgtoepassingen als belangrijke uitgangspunten om de zorg voor iedereen toegankelijk en 

betaalbaar te houden, de kwaliteit van zorg te verhogen, administratieve lasten te 

verminderen en zorg op een duurzame wijze te verlenen. 
 

Doel a: Zorgaanbieders zorgen er, met betrokken leverancier(s), voor dat iedere patiënt, en 

de bij zijn of haar betrokken zorgverlener, met toestemming van de patiënt, op elk moment en 

op elke plek, over de juiste betrouwbare patiëntinformatie kan beschikken op basis van de 

landelijke vastgestelde standaarden en infrastructuren. 
 

Doel b: Bewezen effectieve digitale zorgtoepassingen zijn geïntegreerd in nieuwe 

hybride/digitale zorgpaden; het gaat om vervanging van bestaande zorg in plaats van een 

handeling erbij of het digitaliseren van het bestaande zorgpad. 
 

Doel c: Met meer digitale zorgtoepassingen zetten zorgaanbieders in op de juiste zorg op de 

juiste plek. Digitaal en dichtbij waar het kan, fysiek en verder weg als het moet. Uitgangspunt 
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is dat dat niet ten koste gaat van effectiviteit en kwaliteit, hierover maken zorgverzekeraars 

afspraken met de zorgaanbieders. 

3. Inzetten van data voor betere en meer gepersonaliseerde zorg 

Data die gestructureerd verzameld wordt tijdens én over het zorgproces is van waarde In het 

organiseren van betere en meer gepersonaliseerde zorg. Zorgaanbieders en verzekeraars 

zetten zich gezamenlijk in om data die in het zorgproces worden vastgelegd, (AVG-) 

compliant, op de juiste plekken beschikbaar te maken voor nieuwe toepassingen. 
 

Doel a: Registreren van data en beschikbaar stellen: zorgaanbieders registreren data waar 

mogelijk op uniforme wijze conform standaarden en richtlijnen en nemen deel aan bestaande 

(kwaliteits)registraties. Ze spannen zich in om deze data, op (AVG-)compliant en duurzame 

wijze, beschikbaar te stellen aan, in gezamenlijkheid geselecteerde, initiatieven en partijen. 

De data worden gebruikt voor het (door)ontwikkelen van data gedreven zorgtoepassingen en 

initiatieven zonder dat dit tot extra administratieve last leidt. 
 

Doel b: Deelnemen en toepassen van inzichten: zorgaanbieders nemen deel aan voor hen 

relevante initiatieven door data en eventueel expertise (duiding) beschikbaar te stellen. 

Daarnaast passen zorgaanbieders de inzichten die deze initiatieven opleveren toe in de 

zorgpraktijk; het lerend zorgsysteem. 

 

Preventie 

ONVZ helpt en inspireert bij een goed en gezond leven. Samen met onze partners zetten we ons in 

voor een betere gezondheid van onze leden; uw patiënten. We doen dit onder andere door onze 

vergoedingen op het gebied van preventie, onze afspraken met collectiviteiten en door onze leden te 

informeren en inspireren over diverse aspecten van gezondheid. 

ONVZ ziet ook dat zorgverleners steeds meer aandacht hebben voor preventie, een gezonde leefstijl 

en vitaliteit. Op de werkvloer, in het gesprek met patiënten en in het ontstaan van initiatieven 

waardoor met preventie zwaardere zorg voorkomen kan worden. Als landelijke verzekeraar zien we 

dat we een belangrijke rol kunnen spelen in het verbinden en inspireren van de verschillende 

initiatieven die er op dit vlak zijn, waardoor initiatieven verspreid worden.  

 

Duurzaamheid 

Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om - naast onze eigen verduurzaming - een 

bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Samen met u als 

zorgaanbieder gaan we graag de uitdaging aan om in te zetten op de versnelling van verduurzaming 

in de zorgsector.  

Daartoe gaan we als zorgverzekeraars gezamenlijk, in overleg met de verschillende zorgbranches, de 

inkoop van duurzame zorg verder uitwerken. Vooruitlopend daarop gaan we er vanuit dat alle 

zorgaanbieders zich committeren aan de landelijke CO2-doelstellingen en, zoals afgesproken in het 

klimaatakkoord, hun CO2-routekaart ontwikkelen en aanleveren.  
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Kwaliteitsbeleid 
 

ONVZ heeft als uitgangspunt dat de beroepsgroepen en/of brancheverenigingen bepalen wat goede 

zorg is, door middel van onder andere actuele kwaliteitsstandaarden en behandelrichtlijnen. De 

zorgaanbieder is degene die eindverantwoordelijk is voor het toepassen en leveren van deze goede, 

passende zorg. 
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Procedure zorginkoop 
 

Als uitgangspunt volgen wij de Good Contracting Practices van de NZa. 

 

Criteria voor een zorgovereenkomst 

De eerste voorwaarde om voor een overeenkomst Farmacie in aanmerking te komen, is dat de 

zorgaanbieder voldoet aan de in de Geneesmiddelenwet omschreven vereisten voor het bevoegd te 

koop aanbieden of ter hand stellen van UR-geneesmiddelen of UA-geneesmiddelen. Zorgaanbieders 

die voor 2022 een overeenkomst Farmacie hebben met ONVZ komen in beginsel in aanmerking voor 

een overeenkomst Farmacie 2023. Bij het aanbieden van een nieuwe overeenkomst kijken wij naar in 

het verleden gemaakte afspraken, landelijke richtlijnen op het gebied van kwaliteit en uitkomsten uit 

onderzoeken vanuit (landelijke) materiële controle en/of fraude. 

 

Basisvoorwaarde voor een overeenkomst is dat uw praktijk of instelling voldoet aan de door ONVZ 

gestelde landelijke kwaliteits- en doelmatigheidscriteria in het inkoopbeleid Farmacie en u zich 

aansluit bij onze inkoopvisie zoals verwoord in dit inkoopbeleid. Dat betekent dat ONVZ afspraken 

maakt met zorgaanbieders over voldoende kwalitatief goede, tijdige, toegankelijke en betaalbare 

zorg. ONVZ monitort deze afspraken en kan zorgaanbieders ook toetsen op naleving van de criteria 

in het inkoopbeleid. Zodra wij voldoen aan onze zorgplicht is het mogelijk dat u een overeenkomst 

krijgt aangeboden waarbij enkele labels zijn uitgesloten. 

 

Zorgverzekeraars zijn wettelijk verplicht, voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, de 

integriteit van de zorgaanbieder te toetsen. Dit doen wij onder andere door raadpleging van het 

portaal Raadpleging Integriteit Zorgaanbieder (RIZ), het zogenoemde RIZ portaal. Indien deze 

toetsing daar aanleiding toe geeft, nemen wij contact op met de betreffende zorgaanbieder. De regels 

voor het gebruik zijn vastgelegd in de uniforme maatregel RIZ, wat een nadere uitwerking is van de 

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming.  

 

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders, de Wtza, in werking getreden. Bestaande 

zorgaanbieders – en onderaannemers - moeten zich binnen zes maanden na de inwerkingtreding van 

de Wtza ook melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Indien de vergunning van de 

zorgaanbieder op grond van de Wtza wordt ingetrokken of niet wordt afgegeven zal ONVZ de 

overeenkomst beëindigen of geen overeenkomst aangaan.  

 

Wijze van contracteren 

Zorgaanbieders krijgen de overeenkomst voor Farmacie via het VECOZO zorginkoopportaal 

aangeboden. Apotheken hebben tijdens de looptijd van de tweejarige overeenkomst éénmaal, per 1 

januari 2023, de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij een andere keten of zorgmakelaar, mits deze 

wijziging uiterlijk 1 september 2022 wordt doorgegeven en wordt voldaan aan de overige 

voorwaarden die hierover in de overeenkomsten zijn opgenomen.  
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Planning zorginkoop 
 

Wij bieden onze overeenkomsten tijdig aan, zodat u als zorgaanbieder voldoende tijd heeft om te 

reageren. Onze planning voor het komend inkoopjaar ziet er als volgt uit: 

 

 

Bereikbaarheid 

Heeft u vragen over ons zorginkoopbeleid of wilt u een overeenkomst aanvragen? Dan kunt u contact 

opnemen met onze afdeling Contractbeheer. U kunt ons bereiken via: 

 

www.onvz.nl/zorgverlener 

contractbeheer.farmacie@onvz.nl, of 

030 – 639 62 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

ONVZ heeft dit inkoopbeleid opgesteld in lijn met wet- en regelgeving en haar huidig beleid en financieel beleid. 

Wijzigt er iets in deze wetten of dit beleid of financiële beleid? Dan kan ONVZ dit inkoopbeleid daarop 

aanpassen. Ook kan ONVZ dit inkoopbeleid aanvullen en verduidelijken. Het meest actuele beleid staat altijd 

gepubliceerd op onze website.

Inkoopactiviteit Uiterste datum 

Publicatie voorlopig inkoopbeleid Farmacie, op website ONVZ. 1 april 2022 

Zorgaanbieders hebben de mogelijkheid tot 1 mei een schriftelijk 

onderbouwde reactie op het inkoopbeleid op hoofdlijnen te geven. Deze 

reacties worden ter overweging meegenomen. 

1 mei 2022 

Publicatie definitief inkoopbeleid, op website ONVZ. 1 juli 2022 

Sluiting mogelijkheid om wijzigingen vertegenwoordigingslijst 2023 door te 

geven. 
1 september 2022 

Verzending overeenkomsten/tarieven 2023. Overeenkomsten met 

apotheekvertegenwoordigers worden aangeboden na afronding van de 

onderhandelingen. 

1 oktober 2022 

Informeren verzekerden over het gecontracteerde zorgaanbod. 12 november 2022 

http://www.onvz.nl/zorgverlener
mailto:contractbeheer.farmacie@onvz.nl


 

 


