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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 

In VRZ Zorginkoop participeren de volgende zorgverzekeraars met hun labels: 

▪ Zorg en Zekerheid (regionale verzekeraar); 

▪ Eno zorgverzekeraar (regionale verzekeraar); 

▪ ONVZ (landelijke verzekeraar). 

Echter, voor contractjaar 2020 participeert ONVZ niet binnen de gezamenlijk inkoop van VRZ 

Zorginkoop voor Farmaceutische zorg.  

Voor u ligt het zorginkoopbeleid 2020 voor Farmaceutische zorg, namens Zorg en Zekerheid en 

Eno zorgverzekeraar. Het zorginkoopbeleid beslaat de landelijk geleverde farmaceutische zorg door 

apotheekhoudenden aan verzekerden in het ‘buitengebied’ van beide zorgverzekeraars. In dit 

document wordt beschreven op welke manier, met welke focus en welke criteria wij farmaceutische 

zorg inkopen. 

Zorg en Zekerheid en Eno zorgverzekeraar hanteren voor de contractering van landelijke 

farmaceutische zorg een gezamenlijk inkoopbeleid. Zorg en Zekerheid is penvoerder en koopt 

namens Eno zorgverzekeraar de landelijke farmaceutische zorg in. Zorg en Zekerheid en Eno 

zorgverzekeraar voeren in hun kernregio een eigen, regionaal beleid.  

1.2 Regionaal en landelijk 

1.2.1 Regionaal 

De regionale verzekeraars Zorg en Zekerheid en Eno zorgverzekeraar kennen van oudsher een 

buitengebied en een kernregio. Zowel binnen als buiten de kernregio hebben de zorgverzekeraars 

een zorgplicht tegenover hun verzekerden. De verzekeraars garanderen hun verzekerden dan ook 

een voldoende gecontracteerd zorgaanbod. Uitgangspunt daarbij is een goede toegankelijkheid en 

beschikbaarheid van farmaceutische zorg voor onze verzekerden. Voor de kernregio van 

respectievelijk Zorg en Zekerheid en Eno zorgverzekeraar wordt een apart beleidsdocument 

gepubliceerd. Het beleidsdocument voor de kernregio voor de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid 

en  Eno wordt gepubliceerd op respectievelijk www.zorgenzekerheid.nl en www.eno.nl. De 

apotheken in de genoemde kernregio’s ontvangen een regionale zorgovereenkomst, ook als dit een 

eigendomsapotheek betreft of als deze wordt vertegenwoordigd door een collectief of keten. 

1.2.2 Landelijk: apotheekketens (eigendom/franchise) en collectieven 

Apotheken buiten de kernregio’s van de zorgverzekeraars ontvangen een landelijke overeenkomst 

van VRZ Zorginkoop (namens Zorg en Zekerheid en Eno zorgverzekeraar). Hieronder vallen de 

apotheken in het buitengebied van de verzekeraars, die worden vertegenwoordigd door een 

apotheekketen of collectief. Zij ontvangen een specifieke ketenovereenkomst voor de apotheken in 

het buitengebied van betreffende keten/collectief. 

http://www.zorgenzekerheid.nl/
http://www.eno.nl/
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1.3 Farmaceutische spoedzorg 

Farmaceutische spoedzorg wordt, evenals voorgaande jaren, via een non-concurrentieel model 

ingekocht. De twee grootste zorgverzekeraars hebben het mandaat om namens de andere 

zorgverzekeraars afspraken te maken. De afspraken zijn gebaseerd op de apotheekjaarrekening en 

de begrotingsgegevens. Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) en Zorgverzekeraars 

Nederland (ZN) hebben met de introductie van het representatiemodel in 2014 afspraken gemaakt 

om de bekostiging van de farmaceutische spoedzorg te borgen. Vanaf 2020 wordt deze zorg 

ingekocht conform de  ‘Handreiking inkoop acute farmaceutische zorg’, welke medio 2019 landelijk 

zal worden vastgesteld en met het veld zal worden gecommuniceerd. Farmaceutische spoedzorg is 

daarmee geen onderdeel van de onderhandelingen over de tarieven en condities van de reguliere 

farmaceutische zorg. In die gevallen dat ketens van apotheken ook lokale dienstapotheken 

exploiteren, verwachten de zorgverzekeraars dat zij de richtlijnen respecteren en zullen naleven. 

De openbare apotheek garandeert de beschikbare farmaceutische zorg- en dienstwaarneming 

buiten de reguliere openingstijden zoals vermeld in de vigerende Beleidsregel 

prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg. Hiervoor maakt de openbare apotheek 

schriftelijke afspraken met de apotheek met een gecontracteerde dienstwaarneming in de nabije 

omgeving. De openbare apotheek zorgt ook voor een goede communicatie aan onze verzekerden. 

2. Kwaliteitsbeleid farmaceutische zorg 

2.1 Visie 

VRZ Zorginkoop hecht veel belang aan het leveren van goede kwalitatieve en doelmatige 

farmaceutische zorg aan onze verzekerden en de wijze waarop onze verzekerden dat ervaren. De 

klantwens van onze verzekerden staat centraal. Vanuit dit perspectief honoreren wij apotheken  op 

basis van aantoonbare kwaliteit, klanttevredenheid en doelmatigheid van farmaceutische zorg.  

VRZ Zorginkoop koopt de farmaceutische zorg ook in 2020 gedifferentieerd in. Om administratieve 

lasten te verminderen, gebruiken wij geen additionele vragenlijst meer, maar maken wij gebruik 

van beschikbare openbare datasets. Bijna alle apotheken in Nederland zijn verenigd in 

collectieven/apotheekketens. Een gecomprimeerde set met de belangrijkste indicatoren wordt als 

basiszorg afgestemd met deze partijen. 

De verzekeraars stimuleren een verdere verschuiving in de taken van een apotheker van inkoop en 

distributie van geneesmiddelen naar een grotere rol als zorgverlener. De verzekeraars willen dan 

ook samen met de marktpartijen zoeken naar een (alternatief) honoreringsmodel waarbij het 

accent verder verschuift in de richting van effectieve zorg en aantoonbare kwaliteit. 

Ook voor 2020 kopen wij de farmaceutische zorgprestaties in bij zorgaanbieders die deel uitmaken 

van de aanspraak volgens de Zorgverzekeringswet. Voor alle prestaties geldt dat de zorgaanbieder 

minimaal moet voldoen aan de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen en moet handelen 

volgens de geldende Beleidsregel Prestatiebeschrijving farmaceutische zorg. Het uitgangspunt van 

de verzekeraars is dat de verschillende farmaceutische zorgprestaties vragen om een 

geïntegreerde uitvoering. Wij handhaven daarbij een separate honorering van de 

medicatiebeoordeling.  
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2.2 Innovatie  

VRZ Zorginkoop juicht innovatie binnen de zorg toe. Hoewel de afgelopen jaren in toenemende 

mate technologische vernieuwingen binnen de sector zijn toegepast, is het tempo waarin deze 

innovaties binnen de farmaceutische bedrijfskolom worden uitgerold vrij laag. Wij nodigen daarom 

de zorgaanbieders uit om innovaties op het gebied van onder andere een efficiënte distributie van 

geneesmiddelen, in combinatie met een regie- en adviesrol van de apotheker kenbaar te maken.  

Om doelmatigheid en gepast gebruik te stimuleren worden in alle VRZ-zorgovereenkomsten 

duidelijke afspraken gemaakt over de te leveren farmaceutische zorg. Hiermee wordt bijvoorbeeld 

spillage van geneesmiddelen voorkomen en de efficiency van het logistieke proces gestimuleerd. 

Daarnaast zullen de aangesloten verzekeraars bij apotheken controles uitvoeren op de declaraties 

en de rechtmatigheid van de geleverde zorg. 

3. Doelmatigheid 

De zorgkosten van farmaceutische zorg hebben betrekking enerzijds op de geleverde zorg 

(dienstverlening) en anderzijds op de kosten van het geneesmiddel. Omdat wij de zorg 

toegankelijk en betaalbaar willen houden blijven wij inzetten op een efficiënte distributie en een 

verlaging van de geneesmiddelenkosten. 

3.1 Beheersing geneesmiddelenkosten 

3.1.1 Voorkeursbeleid 

Zorgverzekeraars hebben de taak gekregen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De 

recente introductie van het voorkeursbeleid draagt hieraan bij. De financiële voordelen komen 

rechtstreeks ten goede aan onze verzekerden doordat een verlaging van de geneesmiddelenkosten 

een dempende werking zal hebben op de hoogte van de zorgpremies. Daarnaast komen de kosten 

van het voorkeursgeneesmiddel niet ten laste van het eigen risico van onze verzekerden. De 

uitvoering van het voorkeursbeleid is vastgelegd in de zorgovereenkomsten met de apotheken. De 

mate van uitvoering wordt gemonitord en getoetst met drie doelmatigheidsindicatoren: het aandeel 

algemene substitutiegraad, het aandeel meerweekse terhandstelling en het aandeel afgeleverde 

voorkeursgeneesmiddelen. De apotheken worden tussentijds geïnformeerd over de performance. 

Zij ontvangen het resultaat van de meting van de doelmatigheidsindicatoren uiterlijk begin 

december 2019.  

3.1.2 Specialistische (dure) geneesmiddelen 

Aanvullend op het voorkeursbeleid zal VRZ Zorginkoop flankerend beleid gaan uitvoeren voor de 

specialistische – en veelal duurdere - extramurale geneesmiddelen. Dit beleid richt zich onder 

andere op de voorschrijvers in de tweede lijn. Ook zien wij een rol weggelegd voor poliklinische 

apotheken en landelijke opererende zorgapotheken/leveranciers van betreffende specialistische 

geneesmiddelen. Het uitgangspunt is het leveren van de juiste zorg op de juiste plek tegen 

aannemelijke kosten. Wij zijn ons aan het oriënteren op aanvullend inkoopbeleid, maar staan er 

ook voor open om met partijen in gesprek te gaan over regionale en/of landelijke initiatieven. 
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3.2 Doelmatigheid distributieproces 

VRZ Zorginkoop wil de efficiëntie van het distributieproces in de apotheek verder stimuleren. En zal 

actief participeren bij de marktbrede ontwikkelingen op het vlak van: 

▪ Een mogelijke wijziging van de vergoedingsmethodiek van de weekterhandstelling; 

▪ De optimalisatie van de afleverfrequentie van chronische receptuur; 

▪ De inzet van recente technologie ter ondersteuning van een klantgericht distributieproces. 

3.3 Kwaliteit en doelmatigheid medische voeding 

Het bevorderen van kwaliteit en doelmatigheid geldt ook voor medische voeding. Per (sub)groep - 

drinkvoeding, sondevoeding, zuigelingenvoeding en de levering van sondes en pompen - maken wij 

ook in 2020 kwaliteits- en doelmatigheidsafspraken met enkele landelijke leveranciers.  

4. Procedure en planning zorginkoop 

4.1 Fasen zorginkoop 

Uiterste datum Inkoopactiviteit  

1 april 2019 Publicatie algemeen inkoopbeleid Extramurale Farmacie, op 

www.vrzzorginkoop.nl. 

1 juli 2019 De apotheekvertegenwoordigingen die voor 2020 in aanmerking willen komen 

voor een landelijke overeenkomst keten/collectief melden zich uiterlijk vóór 1 

augustus 2019 zorginkoop.farmacie@zorgenzekerheid.nl.  

1 juli 2019 Eventuele aanvullende publicatie inkoopbeleid op basis van aanpassingen in 

wet- en regelgeving op www.vrzzorginkoop.nl. 

Uiterlijk 1 

oktober 2019 

Aanbod zorgovereenkomsten via VECOZO Zorginkoopportaal. 

12 november 

2019 

Informeren verzekerden over het gecontracteerde zorgaanbod. 

Uiterlijk begin 

december 2019 

Zorgaanbieders met tweejarige zorgovereenkomsten worden geïnformeerd over 

resultaat op de meting van de doelmatigheidsindicatoren. De zorgaanbieders 

worden geïnformeerd over het contractprofiel 2020. 

4.2 Aanvragen zorgovereenkomst en wijze van contracteren 

4.2.1 Aanvraag of wijzigingen (keten) zorgovereenkomst 

Individuele apotheken landelijk 

Gedurende het lopende contractjaar 2019 kunnen apotheken een zorgovereenkomst 

Farmaceutische zorg aanvragen via inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl. Apotheken die in het 

voorgaande jaar al een contract met VRZ Zorginkoop hadden, krijgen voor de komende 

contractperiode een zorgovereenkomst aangeboden, op voorwaarde dat zij nog steeds voldoen aan 

de gestelde criteria. De criteria zijn: de voorwaarden in het aangeboden contract én in het bezit 

zijn van een HKZ- of soortgelijk certificaat. Voor het kernwerkgebied hanteert VRZ Zorginkoop 

http://www.vrzzorginkoop.nl/
mailto:zorginkoop.farmacie@zorgenzekerheid.nl
http://www.vrzzorginkoop.nl/
mailto:inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl
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aanvullende criteria, deze worden gecommuniceerd op de websites van www.eno.nl en 

www.zorgenzekerheid.nl. 

Apotheekketens (eigendom/franchise) en collectieven landelijk 

VRZ Zorginkoop maakt met de apotheekketens en collectieven landelijke afspraken over 

zorgprojecten, voor zover dit van toepassing en tussen partijen overeengekomen is. Op basis 

hiervan worden resultaatafspraken gemaakt die gelden voor alle apotheken die bij aanvang van het 

contractjaar worden vertegenwoordigd door apotheekketen of collectief. Tijdens het lopende 

contractjaar worden geen nieuwe toetreders opgenomen in het ketencontract. Een tussentijdse 

toetreder ontvangt met toestemming van de zorgverzekeraars een basisovereenkomst voor het 

betreffende contractjaar. 

4.2.2 Digitaal contracteren 

Alle zorgovereenkomsten worden via het VECOZO Zorginkoopportaal aangeboden aan de 

zorgaanbieders. Dit geldt ook voor onze zorgovereenkomsten die worden aangeboden in onze 

kernregio’s. De zorgaanbieders zijn tevens rechtspersonen en staan als tekenbevoegd 

geregistreerd.  

Om toegang te krijgen tot het VECOZO Zorginkoopportaal moet u zelf, via VECOZO, uw certificaat 

en autorisatie in orde maken. Zorg ervoor dat u dit tijdig hebt geregeld om vertraging te 

voorkomen. Om toegang te verkrijgen tot de Contracteermodule van het Zorginkoopportaal wordt 

bij de Kamer van Koophandel (KvK) gecontroleerd of u tekenbevoegd bent. Het is dus essentieel 

dat de gegevens van de tekenbevoegde, zoals vastgelegd in het Handelsregister van de KvK, 

actueel zijn. Alle informatie over hoe u zich bij VECOZO voor het Zorginkoopportaal kunt 

aansluiten, welke modules voor u relevant zijn en antwoorden op technische vragen, kunt u vinden 

via www.vecozo.nl/diensten/zorginkoopportaal/kennisbank.aspx.  

5. Bereikbaarheid 

Voor vragen over het contracteerproces kunt u gedurende het jaar contact opnemen met ons 

inkoopsupportteam door een e-mail te sturen aan: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl of door 

telefonisch contact op te nemen via 030 – 68 69 177. 

De zorgaanbieders die zich hebben aangesloten bij een keten, zorgmakelaar of soortgelijke 

organisatie verzoeken wij om de communicatie zo veel mogelijk via de betreffende contactpersoon 

te laten verlopen. De administratieve en ondersteunende activiteiten voor de zorginkoop worden 

uitgevoerd door het inkoopsupportteam: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl.  

6. Wijzigingen t.o.v. 2019 

In het zorginkoopbeleid Farmacie 2020 zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte van 

het zorginkoopbeleid Farmacie 2019: 

▪ Verankeren van voorkeursbeleid en flankerend beleid voor specialistische (dure) 

geneesmiddelen. 

 

 

http://www.vecozo.nl/diensten/zorginkoopportaal/kennisbank.aspx
mailto:inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl
mailto:inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl
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Disclaimer 

Dit zorginkoopbeleid is opgesteld met inachtneming van de thans bekende wettelijke, beleids- en financiële 

kaders. Zorg en Zekerheid en Eno zorgverzekeraar behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om het 

zorginkoopbeleid alsmede de bijbehorende zorginkoopprocedure op enig moment aan te passen wegens 

gewijzigde of nog te wijzigen wet- en regelgeving (beleidswijzigingen daarbij inbegrepen) alsook gewijzigde of 

nog te wijzigen financiële kaders. Zij behouden zich eveneens het recht voor om het zorginkoopbeleid verder 

aan te vullen en/of te verduidelijken. 

  

 


