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Zinnige zorg:  
zorg die beter is voor 
de patiënt tegen  
lagere kosten

1 Inkoopbeleid 
2019
De zorg verandert voortdurend. Er 
komen continu nieuwe medicijnen 
en behandelwijzen, de verwachtin-
gen 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 ieder-
een aan.

3 Inkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2019 | Inkoopbeleid



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 faci-
literen 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 zorgaanbieders, 
belangenorganisaties, patiënten en andere ver-
zekerden. Door zo de kosten in de hand te hou-
den, hoeven premies en eigen risico minder te 
stijgen. Zo leveren we een bijdrage aan de soli-
dariteit. 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.

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 
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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 medisch  
specialistische zorg 
Samen met u werken we aan zinnige zorg. Dat is 
een traject van de lange adem, waarin we samen 
met u op zoek gaan naar methoden en werkwij-
zen die de kwaliteit van de zorg verbeteren en 
bijdragen aan kostenbeheersing. Die methoden 
en werkwijzen noemen wij good practices. Wij 
gaan ervan uit dat u deze praktijken samen met 
ons wilt ontwikkelen en implementeren. Als 
betere zorg hand in hand gaat met kostenbe-
heersing, heeft dat immers meerwaarde voor 
iedereen. Kostenbeheersing leidt tot lagere pre-
mies en ook tot het vermijden van ombuigingen 
via hogere eigen betalingen en/of pakketingre-
pen.

Ook de solidariteit is gebaat bij zinnige zorg. Met 
een aantal ziekenhuizen hebben we afspraken 
gemaakt om gericht good practices te verzame-
len. We volgen de resultaten in speciaal hiervoor 
gestarte programma’s en bij bewezen succes 
hanteren we de resultaten als norm in de inkoop. 
Onze inkopers bespreken de good practices 
graag met uw ziekenhuis, inclusief de resultaten 
en de implementatie van die good practices.

Naast de good practices kijken we in het inkoop-
proces naar prijs- en volumeverschillen voor 
diagnoses en behandelingen. We kopen bij u 

volumes in die aansluiten bij de ontwikkeling van 
de vraag zoals wij die inschatten en we vergelij-
ken de behandelwijzen ook met collega-zieken-
huizen om op die manier met elkaar effectiviteit 
en efficiency te kunnen bespreken. De totale 
inkoop vertalen we in een totaalafspraak. Daarbij 
hebben we nadrukkelijk aandacht voor het regi-
onaal ziekenhuisaanbod. Bij voorkeur is de zorg 
dichtbij toegankelijk voor onze verzekerden. 
Voor hoog complexe aandoeningen zal de reisaf-
stand vaak langer zijn. De totaalafspraak kent 
een beperkte vorm van verkaveling, inclusief 
zorggarantie. De verkaveling heeft met name 
betrekking op het onderscheid van dure intra-
murale geneesmiddelen.

De kern van ons beleid in 2019 blijft dus: invoe-
ren good practices en de daarmee samenhan-
gende thema’s prijs, volume en kwaliteit.

Prijs
Wij differentiëren ons prijsbeleid naar zorg-
product, zorgproductgroep en totaalgroep  
aandoeningen. Zowel in het vrije als in het ge- 
reguleerde segment kijken wij naar reële tarie-
ven. Dit doen wij op basis van marktconforme 
kadertarieven en normatief opgebouwde prijzen, 
onderlinge vergelijkingen en historische prijs-
ontwikkelingen. Wij dringen de variatie in prijzen 
verder terug, zodat onze klanten voor hetzelfde 
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product zoveel mogelijk dezelfde marktcon-
forme prijs betalen. Wij stellen dat meer tijd 
voor de patiënt leidt tot een hoger tarief, maar 
bovenal zal leiden tot minder onnodige behan-
deling en diagnostiek. Daarom zullen we altijd 
prijs en volume in evenwicht bekijken en verge-
lijken met de goede praktijken in het veld. Zo 
kunnen we de zorg samen bewegen naar het 
beste evenwicht tussen kwaliteit voor de patiënt 
enerzijds en betaalbaarheid anderzijds.

Ook in de komende jaren geven wij onze klanten 
inzicht in de afgesproken prijzen van een behan-
deling tot een maximum van € 885. 

Volume
In de offertefase toetsen wij de door u aangebo-
den volumes aan de ontwikkeling van de vraag. 
Het is dan ook voor u en ons van belang om de 
realisatie over 2016, 2017 en 2018 te monito-
ren en de uitkomst hiervan te betrekken bij de 
inkoopafspraken. Wij bespreken per kwartaal 
met u de productie en de onderhanden werk 
positie. Bovendien schenken we aandacht aan 
de praktijkvariatie van behandelingen binnen de 
instelling, evenals substitutie naar de eerstelijn 
in de gevallen waar dit leidt tot betere zorg voor 
de patient en lagere kosten in de regio. 

Kwaliteit
Als VGZ bepalen wij niet de medische kwaliteit 
van zorg. Rondom onze speerpunten, good 
practices en de top 30 van aandoeningen uit  
het programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars  
Nederland (ZN), gebruiken we kwaliteits-
indicatoren en normen om doelmatigheid en 
kwaliteitsverschillen te meten en vast te stellen. 
Bij het vaststellen van deze indicatoren trekken 
we samen op met andere zorgverzekeraars.  
We analyseren de beschikbaar gestelde  
kwaliteitsinformatie en verwerken deze in de 
dashboards die we met u bespreken. Zo willen 
wij waarborgen dat onze klanten zorg van  
goede kwaliteit ontvangen. Zie bijlage 1 voor  
de lijst met geselecteerde indicatoren en een 
uitgebreidere toelichting. 

Wachttijden zijn een onderwerp dat we komend 
jaar meerdere keren met u willen bespreken. We 
gaan ervan uit dat elke instelling de wachttijden 
inzichtelijk maakt zoals door de NZa gevraagd. 
Op basis van klantsignalen en wachttijden 
 vragen we waar nodig om een gefaseerd ver-
beterplan voor het oplossen van (landelijke) 
knelpunten.

Verder houden wij ons aan de voorwaarden 
(voorwaardelijke toelating) die Zorginstituut 
Nederland (ZiNL) stelt aan de behandeling van 
een aantal aandoeningen. De meest actuele
lijst van voorwaardelijke toelatingen vindt u
op de website.  

Zorg conform de wetenschap en praktijk
De door VGZ gecontracteerde zorg moet vol-
doen aan de eisen die de wet- en regelgeving 
aan de uitoefening stelt. Zorg die niet conform 
de stand van de wetenschap en praktijk is, 
vergoeden wij niet en mag niet bij ons wor-
den gedeclareerd. Het gaat daarbij om zorg 
waarvoor (nog) onvoldoende wetenschappelijk 
bewijs is dat deze effectief en veilig is. De wijze 
waarop ZiNL dit beoordeelt is te vinden in het 
ZiNL-rapport ‘Beoordeling stand van de weten-
schap en praktijk’, waarvan in november 2017 
een geactualiseerde versie is gepubliceerd (zie: 
www.zorginstituutnederland.nl). Een actueel 
overzicht van de standpunten en adviezen is 
daar ook te vinden.
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2 Toelichting 
op onze criteria
We kopen zorg in op basis van  
minimumnormen en nieuwe  
inzichten uit good practices.  
Daarnaast focussen we bij de inkoop 
van medisch-specialistische zorg 
op een aantal speerpunten. In dit 
hoofdstuk lichten we onze speer-
punten, criteria en inzichten uit 
good practices toe.  
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Speerpunten ziekenhuizen, ZBC’s 
en UMC’s

In 2019 richten wij ons naast de in hoofdstuk 
1 genoemde thema’s ook specifiek op onder-
staande speerpunten. Waar nodig verwijzen  
wij naar de betreffende inkoopdocumenten  
van VGZ.

Generieke analyse van de bedrijfsdrukte
Hierbij hebben wij met name aandacht voor 
interne verwijzingen van patiënten binnen uw 
ziekenhuis.

Ontwikkeling van de e-consulten ter vervan-
ging van de fysieke consulten
Hiermee kan daadwerkelijk effectiever worden 
gewerkt op een voor de patient eenvoudige 
en modernere wijze. Zorg wordt immers naar 
de patient toegebracht ipv de patient naar de 
zorg. Op basis hiervan maken wij hierover graag 
nadere afspraken met u.

Centrale inkoop van implantaten voor kaak-
chirurgie
Dit initiatief zien we bij VGZ als een eerste stap 
naar besparingen op de kosten van materiaal en 
techniek op de lange termijn. VGZ koopt in 2019 
implantaten rechtstreeks in bij leveranciers. Zie-
kenhuizen en ZBC’s kunnen hun volume inbren-
gen en daarmee aansluiten bij de inkoop door 

VGZ. Het door VGZ gerealiseerde tarief is lei-
dend bij de inkoop 2019, ook voor ziekenhuizen 
en ZBC’s die besluiten niet mee te doen met de 
VGZ-inkoop. We spreken met u contracttarieven 
af die recht doen aan de prijsontwikkeling van 
deze implantaten. 

Ambulante uitvoering van slaaponderzoek
Onderzoek wijst uit dat een ambulante wijze van 
slaaponderzoek een goede methode is, zowel 
vanuit medisch perspectief als vanuit klantper-
spectief. Het merendeel van de ziekenhuizen/
instellingen past deze praktijk nu al toe. In veel 
gevallen zijn de tarieven hier echter niet op aan-
gepast. VGZ contracteert slaaponderzoeken bij 
voorkeur bij partijen die slaaponderzoeken op 
ambulante wijze uitvoeren met daarbij passende 
tarieven. 

Concentratie diep veneuze interventie
Wij willen u in het kader van kwaliteit met 
name wijzen op de door de zorgverzekeraars 
gemaakte landelijke afspraken over de concen-
tratie van de diep veneuze interventie. Deze zorg 
wordt vergoed vanuit basisverzekering op basis 
van deze criteria:
1.  binnen de daarvoor geldende indicatiecrite-

ria, zijnde:
 a.  klachten en bevindingen van lichamelijk 

onderzoek passen bij chronische veneuze 
obstructie;

 b.  er zijn ernstige, dagelijks aanwezige 
beperkingen aanwezig;

 c.  er is minimaal 1 jaar conservatief behan-
deld;

 d.  duplexonderzoek toont >50% stenose in 
het centraal veneuze systeem;

 e.  MRv of CTv bevestigt de stenose en er zijn 
tevens collateralen zichtbaar;

 f.  De te verwachten winst in de VEINES-QOL 
is > 12.

2. in de daarvoor aangewezen centra, zijnde:
 a.  Maastricht Universitair Medisch Centrum 

(MUMC);
 b.  Veneus Centrum Noord-Oost Nederland 

(Medisch Spectrum Twente, Nij Smel-
linghe en Universitair Medisch Centrum 
Groningen), met Nij Smellinghe in Drach-
ten als centrale locatie;

 c.  VU medisch centrum, Academisch 
Medisch Centrum en MC Slotervaart, met 
MC Slotervaart als centrale locatie;

 d.  Rijnstate in Arnhem en Gelderse Vallei in 
Ede, met Rijnstate als centrale locatie.
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Intra-arteriële behandeling (IAT)
Deze behandeling kopen we in bij de oor-
spronkelijke MR CLEAN centra. Dat doen wij in 
afwachting van de aanscherping van de kwali-
teitscriteria voor IAT of de inzet van de vergun-
ningsplicht op grond van de Wet op bijzondere 
medische verrichtingen (Wbmv).   

Intramurale en extramurale farmacie
Een forse toename van nieuwe, zeer hoog 
geprijsde geneesmiddelen en uitbreidingen van 
indicaties van bestaande middelen en combina-
tietherapieën gaan gepaard met steeds hogere 
zorgkosten. Dit zet de betaalbaarheid van het 
stelsel onder druk. Wij hechten daarom grote 
waarde aan zinnig gebruik van geneesmidde-
len en verwachten van zorgaanbieders dat zij 
geneesmiddelen doelmatig inzetten en monito-
ringsinstrumenten inrichten die bijdragen aan 
gepast gebruik. Uw maatregelen op het gebied 
van doelmatig voorschrijven en gebruik alsmede 
uw resultaten ten opzichte van landelijke bench-
marks bespreken wij graag met u. 

Tarieven
Er ontstaat meer competitie op de markt door 
patentverloop van add-on geneesmiddelen en 
het beschikbaar komen van nieuwe alternatieve 
middelen. Daardoor is er ook sprake van dalende 
tarieven. We spreken met u graag nieuwe con-
tracttarieven af die recht doen aan de prijs-

ontwikkeling van deze geneesmiddelen. Zo 
ontstaat ruimte voor stimulatie van zinnige zorg 
en bekostiging van nieuwe innovatieve behan-
deltherapieën. 

Dankzij de nieuwe declaratiestandaard die per 
2017 is ingegaan – en daarnaast de leidraad 
van Autoriteit Consument & Markt (ACM) over 
gezamenlijke inkoop van dure geneesmidde-
len - ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen 
en bekostigingsmodellen. Deze krijgen vorm in 
de afspraken tussen individuele zorgaanbieders 
en VGZ. Wij participeren daarnaast in het traject 
gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen 
van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). VGZ zal 
meerdere dure geneesmiddelen samen met 
andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders 
inkopen. Waar dit relevant is, delen wij deze  
middelen en de afgesproken voorwaarden met 
u. Deze voorwaarden zijn dan een integraal 
onderdeel van het contract dat we met u  
sluiten.

Biosimilars
Het is noodzakelijk om de kosten in de zorg 
betaalbaar te houden en de introductie van 
nieuwe dure geneesmiddelen te bekostigen. 
De komst van de biosimilars spelen hierbij een 
belangrijke rol. Wij vinden het van belang dat 
ziekenhuizen hun inkoop optimaliseren door 
gebruik te maken van de marktdynamiek die 

ontstaat door de intrede van biosimilars. Naar 
verwachting komen in 2018 en 2019 meerdere 
biosimilars op de markt, in het bijzonder de 
biosimilar van adalimumab, waarvan het patent 
eind 2018 expireert. Wij zijn van mening dat bio-
similars inzetbaar zijn voor bestaande en nieuwe 
patiënten. Voor de optimale inzet gaat VGZ met 
voorschrijvers en patiënten in overleg om tot 
afspraken te komen over uptake naar biosimilars 
en de bijbehorende voorwaarden en budgettaire 
consequenties.

Gepaste inzet van geneesmiddelen
Naast het afspreken van lagere tarieven, ver-
wachten we bij VGZ een bijdrage te leveren aan 
zinnige inzet van dure geneesmiddelen. Uit de 
literatuur blijk dat dure geneesmiddelen in de 
praktijk niet altijd effectief of doelmatig worden 
ingezet, terwijl de bijwerkingen behoorlijk heftig 
kunnen zijn voor patiënten. Het is daarom nodig 
dat het juiste geneesmiddel bij de juiste patiënt 
op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid 
wordt gebruikt. VGZ wil samen met een aantal 
zorgaanbieders in een pilot registraties opzet-
ten om inzicht te krijgen in de effectiviteit van 
dure geneesmiddelen en behandeluitkomsten. 
Dit inzicht zal leiden tot een betere dosering 
van geneesmiddelen, minder praktijkvariatie en 
uiteindelijk lagere geneesmiddelenkosten. Wij 
verkennen de mogelijkheid van een pilot met 
enkele zorgaanbieders.
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Voorschrijven extramurale (GVS) geneesmid-
delen door medisch specialisten
Ook voor geneesmiddelen die voornamelijk door 
medisch specialisten worden voorgeschreven en 
die extramuraal (via het GVS) worden bekostigd, 
komen of zijn reeds generieke geneesmiddelen, 
biosimilars of therapeutische alternatieven op 
de markt. 
Wij maken afspraken met ziekenhuizen over 
een doelmatige inzet van deze geneesmidde-
len en werken graag samen om de kosten van 
deze geneesmiddelgroepen omlaag te bren-
gen. De betreffende geneesmiddelen zijn onder 
meer glatirameer, methotrexaat, interferonen, 
GnRH-antagonisten en de therapeutische substi-
tutie van diabetes- en longmedicatie. De samen-
werking op de extramurale geneesmiddelen kan 
onder meer ook het maken van afspraken over 
een efficiënte en doelmatige toediening omvat-
ten.

Geplande overhevelingen vanuit de 
 extramurale farmacie
VWS verkent de mogelijkheid om per 2019 een 
aantal extramurale geneesmiddelen over te 
hevelen naar de intramurale farmacie. Als wij 
ons beleid gedurende het contracteerproces 
aanpassen als gevolg van een overheveling per 
2019, dan informeren wij u hierover via www.
cooperatievgz.nl.

Laboratoriumdiagnostiek
We onderstrepen bij VGZ de noodzaak om het 
eerste- en tweedelijns laboratoriumlandschap 
doelmatiger in te richten, bijvoorbeeld door 
samenwerkingsverbanden van (ziekenhuis)labo-
ratoria en/of uitbestedingen. Gezamenlijk met 
de betrokken laboratoria maken wij concrete 
afspraken over een kosten afbouw.

Sinds 2015 maken we onderscheid tussen labo-
ratoria. VGZ ontwikkelde de afgelopen jaren een 
goed en bruikbaar beeld van het prijs- en kwa-
liteitsniveau van laboratoriumdiagnostiek. Het 
resultaat is dat we vanaf 2019 gemiddeld gecon-
tracteerde tarieven hanteren die leidend zijn bij 
de inkoop. Meer informatie vindt u in het inkoop-
document diagnostiek.

Trombosediensten
Net als in 2018 stuurt VGZ bij de inkoop op een 
acceptabel prijsniveau voor de reguliere trom-
bosezorg. Groei op zelfmeters is mogelijk indien 
hiervoor concurrerende tarieven worden afge-
sproken.

Direct werkende Orale Anticoagulantia (DOAC) 
zijn in 2016 als voorkeursoptie opgenomen in 
de professionele standaarden. Dat betekent dat 
voorschrijvende specialisten en huisartsen in 
toenemende mate zullen kiezen voor DOAC’s, 
tenzij de richtlijn expliciet aangeeft dat VKA’s de 
voorkeur hebben. Hierdoor is er een toename 
van het aantal patiënten op DOAC en doen min-

der mensen een beroep op begeleiding door 
een trombosedienst. Deze ontwikkeling zet de 
huidige dienstverlening van trombosediensten 
onder druk. Wij vinden het belangrijk dat de 
opgebouwde expertise behouden blijft, maar 
ook dat het landschap verandert om de trombo-
sezorg toekomstbestendig en doelmatig te hou-
den. Samenwerking op grotere schaal tussen 
trombosediensten en andere zorgaanbieders is 
hiervoor noodzakelijk. VGZ zal derhalve actief 
sturen op transitiescenario’s die de functiona-
liteit van de antistollingszorg behouden en de 
betaalbaarheid op langere termijn borgen. Meer 
informatie vindt u in het inkoopdocument diag-
nostiek.

Zintuiglijke gehandicaptenzorg
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorgga-
rantie en een totaalafspraak. Deze is gebaseerd 
op afspraak over 2018. Wij vragen u een maand 
na afloop van elk kwartaal realisatiecijfers aan 
te leveren, die wij bij onder- of overschrijdingen 
graag met u bespreken.

We nemen de financiële afspraken voor ver-
blijfspatiënten op in een apart deel van de 
totaalafspraak. Om de doelmatigheid van 
de zorg te bevorderen, maximeren we waar 
mogelijk de zorgkosten voor bepaalde patiën-
tencategorieën op basis van de nieuwe presta-
tiekostiging. Dit leggen we vast in een adden-
dumafspraak. 
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Epilepsiezorg en slaapgeneeskunde
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorg-
garantie en een totaalafspraak. Wij kijken naar 
praktijkvariatie tussen zorgaanbieders met aan-
dacht voor verwijspatronen. Daarnaast maken 
wij een start met het vaststellen van tarieven 
gebaseerd op normatief opgebouwde prijzen. 
Waar mogelijk zullen wij die tarieven gebruiken 
bij de inkoop voor 2019.

Geriatrische revalidatiezorg 
Wij geven geriatrische revalidatiezorg vorm samen 
met eerstelijnsverblijf. Meer informatie hierover 
vindt u in het inkoopdocument Eerstelijnsverblijf.

Revalidatiezorg
Uitgangspunt van ons beleid bij revalidatiezorg 
is dat we alleen instellingen contracteren die 
voldoen aan de kwaliteitseisen van Revalidatie 
Nederland. De afgesloten contracten worden 
vormgegeven met  zorgkostenplafonds gecom-
bineerd met het verlenen van zorggarantie door 
de instelling. Met het oog op klantgerichte en 
effectieve zorgverlening stimuleren we ketenvor-
ming binnen de revalidatie. Met name op CVA 
en chronische pijn willen we de focus leggen en 
aan de hand van outcome meting van de behan-
deling het ketenproces (stepped care) optima-
liseren. Ook voor 2019 zijn we voornemens een 
machtigingssystematiek te hanteren die we op 
basis van ervaringen uit 2018 nader vorm geven.

Audiologische zorg
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorgga-
rantie en een totaalafspraak. Deze is gebaseerd 
op afspraak over 2018. Wij vragen u een maand 
na afloop van elk kwartaal realisatiecijfers aan 
te leveren, die wij bij onder- of overschrijdingen 
graag met u bespreken.

Bij een deel van de audiologische centra (AC’s) 
wil VGZ komen tot een afbuiging van de lange 
termijn trend door het afsluiten van meerjaren (2 
jaar) overeenkomsten. AC’s die met ons de kos-
ten willen beheersen door geen tarieven boven 
de VGZ-benchmark 2018 te hanteren, komen 
hiervoor in aanmerking. Verder zijn AC’s in 2019 
blijvend contractueel verplicht om te voldoen 
aan richtlijnen van de Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra (FENAC), het NOAH-proto-
col en Treeknormen.

Radiotherapie-en protonentherapie
Voor de protonentherapie werden in 2018 met 
twee aanbieders contracten gesloten, namelijk 
UMCG (voor kinderen en volwassenen) en Hol-
landPTC (Delft, opening medio 2018). Belangrijk 
voor het volwassenen deel hierbij is dat alleen 
de standaard indicaties en enkele zogenaamde 
model based indicaties voor protonentherapie 
worden toegelaten – en dan alleen als er een 
landelijk indicatieprotocol door de Nederlandse 
Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie 
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(NVRO) is opgesteld waar de meerwaarde “pro-
tonen boven fotonen” is overeengekomen. Voor-
alsnog betreft dit alleen hoofd- en hals oncolo-
gie. 
 
Verder wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken 
van een aantal aspecten van deze voor Neder-
land nieuwe, en daarnaast kostbare therapie. Te 
denken valt hierbij aan volumes, indicaties, prijs-
verschillen en de meerwaarde boven (MRI Linac 
gestuurde) radiotherapie. 

Ambulancezorg
Ambulancezorg valt ook in 2019 nog onder 
de TWAz (Tijdelijke Wet Ambulancezorg) en 
wordt van daaruit strak gereguleerd. De NZa 
stelt op landelijk niveau budgettaire kaders 
vast en verdeelt deze grotendeels op basis van 
beschikbaarheid en bereikbaarheid. We volgen 
aandachtig de discussie over de organisatie van 
de ambulancevoorziening vanaf 2021, die nog 
in volle gang is. Inkoop vindt in representatie 
plaats. 

Integrale geboortezorg
Wij stimuleren zorgaanbieders binnen de 
geboortezorg om integraal samen te werken om 
de kwaliteit van zorg voor onze klanten te ver-
beteren. Integrale bekostiging van de geboor-
tezorg wordt landelijk gezien als middel voor 
betere samenwerking binnen de geboortezorg. 
Wij gaan uit van een transitie naar integrale 
samenwerking op basis van zorgkostenneutrali-

teit en beperken het aantal Integrale Geboorte-
zorgorganisaties (IGO’s) die we voor 2019 inko-
pen tot maximaal vijftien. De gecontracteerde 
partijen vallen onder de tijdelijke beleidsregel 
IGbz (2017-2021), waardoor we contractering 
van nieuwe partijen na 2019 niet wenselijk vin-
den. Een voorwaarde hiervoor is een adequate 
schoning van de kosten van monodisciplinaire 
geboortezorg in de tweedelijn voor de pilotre-
gio’s. Meer informatie vindt u in het inkoopdocu-
ment Geboortezorg.

Dialysezorg
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorg-
garantie en een totaalafspraak op basis van de 
afspraak over 2018. Daarnaast maken wij een 
start met het vaststellen van tarieven geba-
seerd op normatief opgebouwde prijzen. Waar 
mogelijk zullen wij die tarieven gebruiken bij de 
inkoop voor 2019.

Financiering onderhanden werk 
(FOHW) 

VGZ biedt in 2019 dezelfde faciliteiten voor 
de financiering van onderhanden werk, tegen 
dezelfde voorwaarden als in 2018. FOHW kan 
verstrekt worden als in elk geval aan de vol-
gende voorwaarden is voldaan:
•  u heeft een zorginkoopcontract met VGZ; 
•  er is geen sprake van openstaande terugbe-

taling of overfinanciering aan VGZ; 

•  uw financiële situatie is naar ons oordeel vol-
doende gezond;

•  u biedt onderhanden werk aan aan de 
Onderhandenwerk-grouper, zodat we de 
omvang kunnen bepalen;

•  De hoogte van de te verstrekken FOHW is 
gebaseerd op de productieomvang waarbij 
een risicoafslag wordt toegepast.

We kunnen de FOHW per kwartaal aanpassen. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij onze 
inkoper.

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. De inzichten uit good practices vormen 
mede de basis van de zorginkoop door VGZ. Cri-
teria voor good practices zijn de volgende:
•  vernieuwende methode, techniek, handels-

wijze, procedure, samenwerking of technolo-
gische ontwikkeling;

•  zinnige zorg is betere zorg tegen lagere kos-
ten, 

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

vervullen richting zorgaanbieders.
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Medisch specialisten op de SEH

Deze good practice wordt toegepast bij Bernho-
ven in Uden. 

Wat houdt het initiatief in?
 Op de SEH wordt meer ervaring ingezet. Het 
inzetten van de meest ervaren medisch speci-
alisten voor acute zorg zorgt ervoor dat patiën-
ten op de SEH snel en in één keer goed worden 
geholpen. 

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
De patiënt verblijft korter op de SEH. De patiënt 
wordt sneller en beter geholpen. Het verbetert 
optimaal herstel patiënt.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Een afname van de onnodige zorg zoals opna-
mes, polibezoeken, diagnostiek. Verder is er ook 
sprake van een verkorting van de doorlooptijd 
op de SEH.

Luchtbrug voor kinderen met Astma

Deze good practice wordt toepast bij Radboud-
umc.

Wat houdt het initiatief in?
Een onderdeel van de ‘traditionele zorg’ wordt 
vervangen door ‘digitale zorg’: de luchtbrug. De 
virtuele astmakliniek is ontwikkeld om zelfma-
nagement te promoten en astma controle te ver-
beteren door continue monitoring door patiënt 
zelf.

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Beter zicht op ziektebeloop tussen polikliniekbe-
zoeken door continue monitoring door patiënt.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Besparing van 1  a 2 polikliniekbezoeken per 
patiënt per jaar.

Juiste vervolgzorg kwetsbare ouderen na 
SEH bezoek

Deze good practice wordt toepast bij RIVAS 
Zorggroep Gorinchem.

Wat houdt het initiatief in?
Huisartsen, spoedeisende hulp-artsen, speci-
alisten ouderengeneeskunde, (geriatrie) ver-
pleegkundigen, geriaters en zorgadviseurs vor-
men doordeweeks en in het weekend een team 
rondom de kwetsbare oudere. De taak van het 
team is de juiste zorg te regelen, op het juiste 
moment, door de juiste zorgprofessional.

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Passende zorg, op het juiste moment, door de 
juiste zorgprofessional.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Oudere, kwetsbare patiënten zonder medische 
indicatie verblijven niet langer dan nodig op de 
SEH of in de kliniek van het Beatrixziekenhuis. 
Op deze manier is de spoedzorg in de regio 
Gorinchem nog steeds goed toegankelijk en 
raken andere vormen van zorg niet in de ver-
drukking. 

13 Inkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2019 | Toelichting op onze criteria



MijnIBDcoach

Deze good practice wordt toepast in het Maas-
tricht UMC.

Wat houdt het initiatief in?
MijnIBDcoach helpt bij de begeleiding van 
patiënten met een chronische inflammatoire 
darmaandoening (IBD) zoals Crohn en colitis 
ulcerosa. Onderliggende zorgprocessen kunnen 
hierdoor worden geoptimaliseerd. Dit leidt tot 
betere kwaliteit van zorg en aansluiting bij zorg-
behoefte patiënt.

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
De patiënt hoeft alleen naar het ziekenhuis als 
het nodig is. Het levert betere communicatie 
met de zorgverleners op en het bevordert het 
zelfmanagement bij de patient. 

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
MijnIBDcoach zorgt voor een halvering van de 
opnames en bijna de helft minder polikliniekbe-
zoeken.

Flexibele personeelsinzet op  
verpleegafdelingen

Deze good practice wordt toegepast in het 
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.

Wat houdt het initiatief in?
De verpleegkundigen werken daar waar het 
nodig is en waar hun competenties aansluiten 
op de zorgvraag. Verpleegkundigen zijn opge-
leid om in een cluster van maximaal drie ver-
pleegafdelingen te werken en worden ingeroos-
terd volgens het patiënt patroon (zorgzwaarte, 
aantal patiënten). 
Het zorgt ervoor dat er voldoende gekwalifi-
ceerde verpleegkundigen zijn om pieken in aan-
tallen patiënten en toegenomen zorg zwaarte op 
afdelingen op te vangen.

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Optimale inzet van gekwalificeerde verpleeg-
kundigen afgestemd op de behoefte van de 
patiënt.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Het initiatief zorgt voor 5% daling in het aantal 
FTE voor verpleegkundigen.

COPD InBeeld

Deze good practice wordt toegepast bij Sensire 
en het Slingeland ziekenhuis.

Wat houdt het initiatief in?
COPD-patiënten moeten nu nog regelmatig voor 
controles en behandelingen naar het ziekenhuis. 
De nieuwe aanpak leidt er toe dat het nu minder 
vaak hoeft. 
•  patiënten houden via apps zelf hun gezond-

heid in de gaten; 
•  waarden worden op afstand gecontro-

leerd door verpleegkundigen van Sensire’s 
medisch service center, de longverpleegkun-
dige van Sensire en de verpleegkundig spe-
cialist van het Slingeland Ziekenhuis. 

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Door op afstand waarden te laten controleren 
minder vaak naar ziekenhuis. Dagelijkse controle 
kan een veilig gevoel geven voor patiënt en de 
mensen in zijn of haar omgeving.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Door zelfmonitoring afname polikliniekbezoeken 
en verpleegdagen. 
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Fasttrack orthopedie knie en heup

Deze good practice wordt toegepast bij RIVAS 
Zorggroep.

Wat houdt het initiatief in?
Een verbeterd pijnprotocol, lokale verdovings-
techniek en vroege beweging van de heup/ knie, 
zorgen voor afname van de gemiddelde ligduur. 
Bij Fast Track-operaties gebruiken orthopeden 
en anesthesisten een vernieuwd en verbeterd 
pijnprotocol. Hierdoor start de patiënt eerder en 
sneller met mobiliseren. De patiënt kan hierdoor 
sneller naar huis.

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Snel herstel, door verbetering van anesthesie-
techniek (verdoving), pijnmedicatie en fysiothe-
rapie.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Reductie van het aantal ligdagen per patiënt.

Telemonitoring ICD

Deze good practice wordt toegepast bij het 
Catharina ziekenhuis.

Wat houdt het initiatief in?
Via telemonitoring worden ICD’s dagelijks auto-
matisch op afstand uitgelezen. Afwijkende 
metingen worden  beoordeeld. Bij bijzonderhe-
den nemen Remote care verpleegkundigen con-
tact op. Patiënten kunnen ook op eigen initiatief 
een zending doen. 

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Het verhoogt het de kwaliteit van leven voor 
patiënten en lagere zorgkosten.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Telemonitoring ICD vermindert het aantal poli-
bezoeken, het aantal schokken en het aantal 
EHH en ziekenhuisopnames.

Laparoscopische radicale blaasverwijdering 
(LRC)

Deze good practice wordt toegepast bij het 
Maxima Medisch Centrum.

Wat houdt het initiatief in?
Invoeren van de minimaal invasieve operatie-
techniek voor blaaskankerchirurgie (laparoscopi-
sche radicale cystectomie).

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Minder kans op complicaties en pijn, kleiner en 
mooier wondherstel, kortere ligduur en sneller 
herstel.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Het aantal ligdagen daalt.

Zelf een good practice?
Wij zijn actief op zoek naar initiatieven die de zorg verbeteren en de doelmatigheid verder vergroten.  
Wij nodigen zorgaanbieders dan ook uit om deze initiatieven aan te reiken via het u bekende inkoopteam  
of via ons Zinnige Zorg Loket: goodpractices@vgz.nl. Wij gaan tijdens het inkoopproces ook concreet  
met u in gesprek over eventuele good practices.
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Alleen ben je sneller, 
samen kom je verder

3 Proces zorg- 
inkoop
Tijdens het inkoopproces trekken  
we samen met u op om het beste  
resultaat te halen, in lijn met de  
landelijk afgesproken good contrac-
ting practices. In dit hoofdstuk  
vindt u het proces en de planning 
van het inkoopseizoen 2019. Ook 
leest u hier hoe wij omgaan met 
nieuwe toetreders, diversiteit van 
zorgaanbieders, misbruik en on-
eigenlijk gebruik.
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Voor-  
bereiden

Selecteren 
aanbod

Onder-
handelen

Formeel  
maken

Fasering en tijdlijnen

Op 1 november 2018 sluiten we samen het 
inkoopseizoen af. Dan hebben we overeenstem-
ming bereikt over:
•  het zorgpakket dat u in 2019 aan onze klan-

ten biedt;
•  de good practices die u implementeert in 

2019;
• de bijbehorende financiële afspraak;
•  de prijs en de volumeofferte voor DBC-zorg-

producten in het sjabloon 2019. 

Voor de inkoop 2019 volgen wij de gebruikelijke 
fasering:

Voorbereiden
Het inkoopproces start in april 2018 met de 
bekendmaking van de inkoopspecificaties; dit 
document is daar onderdeel van. Het VGZ-in-
koopteam licht deze specificaties in april aan 
u toe. Tegelijkertijd maakt het team graag pro-
cesafspraken met u over de tijdige contractering 
voor 2019.

Gesprekken over verbeterinitiatieven en 
Good Practices
VGZ koopt in op basis van de speerpunten en 
good practices. Net als vorig jaar worden in mei 
uw scores rondom een groot aantal behandelin-
gen bekend. Wij zijn benieuwd naar de achter-
gronden van deze scores. Daarom gaan wij in 
mei en juni graag met de medisch specialisten 
van uw instelling in gesprek over de juiste inter-
pretatie ervan. Wij brengen good practices die 
tot bewezen betere zorg tegen lagere kosten 
leiden onder uw aandacht. Ook gaan we met u 
in gesprek over eventuele good practices die ú 
kunt aanreiken en die volgens uw overtuiging 
leiden tot betere zorg voor patiënten en bij-
dragen aan kostenbeheersing. Wij vinden het 
belangrijk om de gesprekken vroegtijdig en met 
de juiste personen te voeren, omdat wij onze 
inkoopbeslissing baseren op de uitkomst van 
deze gesprekken.

Onderhandelen
VGZ ontvangt graag een offerte met volumes 
en tarieven in de structuur 2018. Wij beoordelen 
de offertes op product- en kavelniveau op basis 
van:
• onze eigen kaders; 
•  de afspraken die wij afgelopen jaren hebben 

gemaakt;

•  historische realisatiecijfers en toekomstige 
realistische verwachtingen; 

• praktijkvariatie en good practices.

Uiterlijk op 1 oktober 2018 willen wij met u de 
financiële afspraken hebben gemaakt, om uiter-
lijk op 1 november de afspraak definitief te kun-
nen maken. Om tot goede afspraken te komen, 
is het van belang dat u inzicht heeft in uw pro-
ductieontwikkeling.

Formeel maken van afspraken
De ervaring leert dat de formele afronding van 
de afspraken een behoorlijke inspanning vraagt 
en tijd kost, zowel van u als van ons. We willen 
daarom op 1 juli 2018 overeenstemming met u 
bereiken over de behandelingen die we voor 
2019 wel en niet inkopen. Zoals hierboven ver-
meld, maken we nadere procesafspraken over 
de te volgen stappen en deadlines. Parallel aan 
de fasering hanteren we hierbij een aantal mijl-
palen (zie onderstaande tabel).
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Datum Mijlpaal

Gedurende het jaar Gesprekken over good practices, als input voor de inkoop

30 april 2018
Procesafspraken zijn gemaakt over het inkooptraject 2019, inclusief datum aanlevering 
offerte door instelling

1 juli 2018 Overeenstemming over het zorgpakket

1 oktober 2018 Overeenstemming over de financiële aspecten

1 november 2018 Afspraken voor 2019 zijn volledig rond en contractueel vastgelegd

12 november 2018 VGZ publiceert de gecontracteerde aanbieders op de website

Mijlpalenplanning

Bereikbaarheid

Vragen over het inkoopbeleid kunt u stellen aan 
de bij u bekende zorginkopers. U ontvangt bin-
nen 10 werkdagen een reactie. 

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.
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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. Naast de criteria 
voor het aangaan van een overeenkomst, heb-
ben wij ook criteria voor het opzeggen van de 
zorgovereenkomst. Deze criteria vindt u in de 
zorgovereenkomst.

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 in- 
dien wijzigingen (waaronder, maar niet uitsluitend, 
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 zorginkoop-
beleid.   

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 pati-
enten hebben zelf vaak goede ideeën over wat 
er anders of beter kan. De ideeën halen we op 
via co-creatiesessies, in onze inkoopgesprekken 
en via het VGZ-Zinnige Zorg Loket voor het aan-
dragen van good practices, ofwel zinnnige zorg: 
VGZ-Zinnige Zorg Loket.

Jaarlijks zetten we een aantal good practices van 
zinnige zorg extra in het zonnetje tijdens de Zin-
nige 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 maat-
schappelijke onderwerpen. De ledenraad bestaat 
uit afgevaardigden van de leden van Coöperatie 
VGZ en moet goedkeuring geven aan de vast-
stelling van de jaarrekening, de benoeming van 
leden van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen. Personen die een verzekerings-
overeenkomst sluiten met één van de zorgverze-
keraars van Coöperatie VGZ zijn daarmee auto-
matisch lid van de coöperatie.

21 Inkoopbeleid Medisch specialistische zorg 2019 | Betrokkenheid van onze verzekerden en zorgaanbieders

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


5. Bijlage
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Bijlage 1: Kwaliteitsindicatoren 2019

Onderwerp Speerpunt Indicator hard/zacht landelijke norm

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Aantal patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat primair electief geopereerd 
is.

hard >20

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Percentage primair electief geopereerde patiënten overleden binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde 
ziekenhuisopname aan hun aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.

zacht  

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Percentage primair electief geïntervenieerde patiënten met complicaties binnen 30 dagen na de operatie of 
in dezelfde ziekenhuisopname van een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C.

zacht  

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Percentage primair electief geopereerde patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C 
en een reïnterventie voor een complicatie binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname.

zacht  

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Percentage primair electief geopereerde patiënten voor een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment 
C dat ongepland is heropgenomen binnen 30 dagen na de operatie of in dezelfde ziekenhuisopname

zacht  

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
of geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in de-
zelfde ziekenhuisopname.

zacht  

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
of geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de 
operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname.

zacht  

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
of geruptureerd aneurysma aortae  abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 
30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie.

zacht  

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Percentage patiënten dat een primaire operatie/interventie* ondergaat vanwege een acuut symptomatisch 
of geruptureerd aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen 
binnen 30 dagen na ontslag.

zacht  

Carotis chirurgie Hart/vaat Aantal patiënten electief behandeld middels een carotis interventie geregistreerd in de DACI. hard >20

Carotis chirurgie Hart/vaat Percentage patiënten dat een carotis intervantie ondergaat vanwege stenoserend extracranieel carotis 
stenose en overlijdt binnen 30 dagen na de interventie of in dezelfde ziekenhuisopname.

zacht  

Carotis chirurgie Hart/vaat Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat vanwege een extracraniele arteria carotis stenose 
en een complicatie heeft binnen 30 dagen na de interventie of binnen dezelfde ziekenhuisopname.

zacht  

Carotis chirurgie Hart/vaat Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat vanwege een extracraniele arteria carotis stenose 
en een complicatie heeft binnen 30 dagen na de interventie of binnen dezelfde ziekenhuisopname: nabloe-
ding.

zacht  

Carotis chirurgie Hart/vaat Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat vanwege een extracraniele arteria carotis steno-
se en een complicatie heeft binnen 30 dagen na de interventie of binnen dezelfde ziekenhuisopname: letsel 
hersenzenuw.

zacht  
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Onderwerp Speerpunt Indicator hard/zacht landelijke norm

Carotis chirurgie Hart/vaat Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat vanwege een extracraniele arteria carotis stenose 
en een complicatie heeft binnen 30 dagen na de interventie of binnen dezelfde ziekenhuisopname: neurolo-
gisch event.

zacht  

Carotis chirurgie Hart/vaat Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat vanwege een extracraniele arteria carotis stenose 
en een reïnterventie ondergaat binnen 30 dagen na de interventie of binnen dezelfde ziekenhuisopname in 
vervang met een complicatie.

zacht  

Cerebro Vasculair Accident 
(CVA)

Hart/vaat Percentage klinisch opgenomen CVA patienten waarbij de modified Rankin Scale (mRS) (functionele ge-
zondheidstoestand) 3 maanden na het ontstaan van de beroerte is geregistreerd, als fractie van het aantal 
klinisch opgenomen CVA patienten.

zacht  

Cerebro Vasculair Accident 
(CVA)

Hart/vaat Percentage klinisch opgenomen CVA patienten waarbij de mRS score 3 maanden na het ontstaan van de 
beroerte is geregistreerd.

zacht  

PCI Coronairlijden Hart/vaat Voldoet aan NVVC normen hard ja

PCI Coronairlijden Hart/vaat percentage patiënten dat na PCI voor STEMI is gestorven (30 daagse sterfte of ziekenhuissterfte) (exclusief 
patiënten die in een reanimatiesetting zijn binnengekomen).

zacht  

PCI Coronairlijden Hart/vaat % Patiënten intake hartrevalidatie zacht  

ICD Hart/vaat Voldoet aan NVVC normen hard ja

Pacemaker Hart/vaat Aantal Pacemakers/jaar/centrum hard >50

Heupprothese Artrose voldoen aan NOV normen hard ja

Heupprothese Artrose Percentage revisie binnen 1 jaar. zacht  

Heupprothese Artrose Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie 
PREZIES).

zacht  

Knieprothese Artrose voldoen aan NOV normen hard ja

Knieprothese Artrose Percentage revisie binnen 1 jaar zacht  

Knieprothese Artrose Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie 
PREZIES)

zacht  

Meniscus en voorste kruisband Artrose Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na artroscopie een heroperatie aan dezelfde knie heeft ondergaan zacht  

Meniscus en voorste kruisband Artrose Percentage patiënten boven de 55 jaar dat een artroscopie van de knie heeft ondergaan zacht  

Bariatrische chirurgie Veelvoorko-
mend

Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie hard >200

Bariatrische chirurgie Veelvoorko-
mend

Percentage primair geopereerde patiënten waarvoor een reïnterventie binnen 30 dagen plaatsvindt. zacht  
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Onderwerp Speerpunt Indicator hard/zacht landelijke norm

Bariatrische chirurgie Veelvoorko-
mend

Percentage primair geopereerde patiënten en revisie chirurgie met ernstige complicaties binnen 30 dagen. zacht  

Bariatrische chirurgie Veelvoorko-
mend

Percentage patiënten met ernstige complicaties binnen 30 dagen na primaire chirurgie. zacht  

Bariatrische chirurgie Veelvoorko-
mend

Percentage patiënten met ernstige complicaties binnen 30 dagen na revisie chirurgie. zacht  

Bariatrische chirurgie Veelvoorko-
mend

Percentage patiënten dat revisie chirurgie heeft ondergaan en waarvoor een reïnterventie binnen 30 dagen 
plaatsvindt.

zacht  

Bariatrische chirurgie Veelvoorko-
mend

Percentage primair geopereerde patiënten dat binnen 30 dagen of in het ziekenhuis overlijdt na de operatie. zacht  

Carpaletunnelsyndroom Veelvoorko-
mend

Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de 
operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen.

zacht  

Cataract Veelvoorko-
mend

Het percentage patiënten dat na de cataractoperatie minstens 1 regel visuswinst behaald heeft zacht  

Cataract Veelvoorko-
mend

Het percentage patiënten dat na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen zacht  

Galblaasverwijdering Veelvoorko-
mend

Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na de galblaasverwijdering heropgenomen is geweest vanwege 
een complicatie, zoals bloeding, infectie en galwegletsel gerelateerd aan de galblaasverwijdering

zacht  

Chirurgische behandeling van 
lage rug hernia

Veelvoorko-
mend

Percentage patiënten geregistreerd in DSSR voor ongeïnstrumenteerde lumbale spinaalchirurgie (bij hernia 
of stenose) bij wie de informatie in de registratie volledig* is.

zacht  

Ziekten van Adenoïd en Ton-
sillen

Veelvoorko-
mend

Percentage patiënten bij wie een (adeno)tonsillectomie heeft plaatsgevonden en dat binnen 14 dagen na de 
ingreep een heroperatie heeft ondergaan ten gevolge van een nabloeding

zacht  

Ziekten van Adenoïd en Ton-
sillen

Veelvoorko-
mend

Percentage (adeno)tonsillectomie patiënten met ernstige postoperatieve pijn VAS/NRS >7 of gemeten met 
de VRS op enig moment tijdens verblijf in het ziekenhuis postoperatief.

zacht  

Zwangerschap en bevalling Veelvoorko-
mend

De VOKS-percentiel primaire sectio’s zacht  

Zwangerschap en bevalling/ 
Spoedzorg

Veelvoorko-
mend

Percentage bevallingen in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) waarbij één of meerdere van de 
gedefinieerde adverse outcomes optraden (AOI-5).

zacht  

Zwangerschap en bevalling Veelvoorko-
mend

Percentage spontane partus in de ‘NTSV-groep’ zacht  

Baarmoederhalsafwijkingen Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Blaascarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Colorectaal Carcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja
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Onderwerp Speerpunt Indicator hard/zacht landelijke norm

Colorectaal Carcinoom Oncologie Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom, dat een gecompli-
ceerd beloop heeft (gecorrigeerd voor case-mix).

zacht  

Colorectaal Carcinoom Oncologie Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom dat een gecompli-
ceerd beloop heeft (gecorrigeerd voor case-mix)

zacht  

Colorectaal Carcinoom Oncologie Percentage patiënten dat een electieve resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom bij 
wie failure to rescue optreedt (gecorrigeerd voor case-mix).

zacht  

Prostaatcarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Prostaatcarcinoom Oncologie Precentage in NVU database prostatectomie ingevoerde patiënten die inhet verslagjaar een radicale prosta-
tectomie hebben ondergaan in verband met prostaatcarcinoom.

zacht  

Prostaatcarcinoom Oncologie Percentage patiënten met een prostaatcarcinoom bij wie binnen dertig dagen na radicale prostatectomie 
één of meerdere chirurgische complicaties (meer dan één dag IC verblijf, bloedtransfusie, opnameduur ≥ 
zeven postoperatieve dagen) zijn opgetreden.

zacht  

Longcarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Longcarcinoom Oncologie Percentage patiënten dat binnen 30 dagen of binnen de zelfde ziekenhuisopname na resectie vanwege een 
niet-kleincellig longcarcinoom is overleden

zacht  

Longcarcinoom Oncologie Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop na resectie vanwege een primair niet-kleincellig 
longcarcinoom is opgetreden.

zacht  

Longcarcinoom Oncologie Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair niet-kleincellig longcarcinoom, waar-
bij er sprake is van een irradicale resectie t.a.v. de primaire tumor.

zacht  

Longcarcinoom Oncologie Percentage radicaal bestraalde patiënten met een graad IV of V radiatie- of chemoradiatie gerelateerde 
complicatie binnen 3 maanden na einde bestralingsbehandeling al dan niet gecombineerd met chemothera-
pie.

zacht  

Longcarcinoom Oncologie Percentage patiënten, met primair niet-kleincellig longcarcinoom, behandeld met chemoradiotherapie, dat 
tijdens de bestralingsbehandeling of binnen 3 maanden na einde van de bestraling is overleden.

zacht  

Longcarcinoom Oncologie Percentage Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie Dutch Lung Cancer Audit (DLCA) zacht  

Longcarcinoom Oncologie Percentage patiënten dat in een multidisciplinair overleg voorafgaand aan de start van de behandeling 
wordt besproken.

zacht  

Longcarcinoom Oncologie Percentage patiënten met stadium I / III NSCLC of SCLC - met een in opzet curatieve behandeling - dat in 
een multidisciplinair overleg voorafgaand aan de start van de behandeling wordt besproken.

zacht  

Longcarcinoom Oncologie Percentage patiënten met een NSCLC of SCLC - met een in opzet palliatieve behandeling - dat in een multi-
disciplinair overleg voorafgaand aan de start van de behandeling wordt besproken.

zacht  

Mammacarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja
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Onderwerp Speerpunt Indicator hard/zacht landelijke norm

Mammacarcinoom Oncologie Percentage patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief 
mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie)

zacht  

Mammacarcinoom Oncologie Percentage patiënten bij wie tumorweefsel (invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resec-
tievlak na een eerste lokale excisie

zacht  

Mammacarcinoom Oncologie Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak zacht  

Mammacarcinoom Oncologie Percentage patiënten met een irradicale resectie bij eerste mammasparende operatie voor DCIS zacht  

Mammacarcinoom Oncologie Percentage patiënten waarbij tumorweefsel focaal of meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een 
eerste borstsparende operatie voor DCIS

zacht  

Mammacarcinoom Oncologie Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na een eerste 
borstsparende operatie voor DCIS

zacht  

Ovariumcarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Ovariumcarcinoom Oncologie Percentage unieke patiënten, met een primair laag stadium ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusie-
criteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, waarbij de stadiëring compleet is.

zacht  

Ovariumcarcinoom Oncologie Percentage unieke patiënten met een primair hoog stadium ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusie-
criteria en een gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, bij wie de debulking compleet is.

 zacht  

Ovariumcarcinoom Oncologie Percentage unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een 
gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, bij wie binnen 30 dagen na de primaire chirurgische 
behandeling ernstige complicaties optreden.

 zacht  

Ovariumcarcinoom Oncologie Percentage unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria en een 
gynaecologisch chirurgische behandeling ondergaan, welk binnen 30 dagen na laatst geregistreerde opera-
tie of tijdens de ziekenhuisopname* overlijdt.

 zacht  

Pancreascarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Pancreascarcinoom Oncologie Percentage patiënten dat een operatie heeft ondergaan in verband met een pancreascarcinoom en geregis-
treerd is in de DPCA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.

zacht  

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarci-
noom, waarbij er sprake is van een gecompliceerd beloop.

zacht  

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarmcarcinoom, waar-
bij er sprake is van een gecompliceerd beloop.

zacht  

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair maagcarcinoom, waarbij er 
sprake is van een gecompliceerd beloop.

zacht  

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarci-
noom, waarbij er sprake is van failure-to-rescue.

zacht  
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Onderwerp Speerpunt Indicator hard/zacht landelijke norm

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarmcarcinoom, waar-
bij er sprake is van failure-to-rescue.

zacht  

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair maagcarcinoom, waarbij er 
sprake is van failure-to-rescue.

zacht  

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarm- of maagcarci-
noom dat binnen 30 dagen na de operatie en/of tijdens de ziekenhuis opname overlijdt.

zacht  

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair slokdarmcarcinoom dat 
binnen 30 dagen na de operatie en/of tijdens de ziekenhuis opname overlijdt.

zacht  

Slokdarm- en maagcarcinoom Oncologie Percentage patienten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair maagcarcinoom dat binnen 
30 dagen na de operatie en/of tijdens de ziekenhuis opname overlijdt.

zacht

•  Indicatoren die een score laten zien boven danwel onder de norm, worden 
besproken. Er wordt aandachtig stil gestaan bij uitkomst indicatoren (zachte 
norm). Op deze manier wordt inzicht verkregen in het pallet van indicatoren 
van bovenstaande aandoeningen. Uiteraard heeft monitoring van de scores, 
in de loop van de tijd, een prominente plaats indien instellingen niet aan de 
beroepsgroep norm voldoen

•  De volgende onderwerpen uit de verplichte sets van het Zorginstituut 
Nederland worden bewust niet meegenomen in het dasboard kwaliteit van 
cVGZ. Argumentatie voor dit besluit is als volgt:

 De indicatoren sluiten niet aan bij de zinnige zorg strategie van cVGZ 
 Ze bevatten geen uitkomst indicatoren 
 Ofwel ze bevatten geen praktijkvariatie data
Coeliakie
Constitutioneel Eczeem
Dementie
Hoofdpijn
Inflammatory bowel disease (IBD)
Nierstenen
Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw
Osteoporose
Perifeer Arterieel Vaatlijden 
Psoriasis
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Bijlage 2: Wijzigingen inkoopplan 2019 t.o.v. inkoopplan 2018 

Onderwerp Wijziging

Meer aandacht voor wachttijden Nieuw:
Wachttijden zijn een onderwerp dat we komend jaar meerdere keren met u willen bespreken. We gaan ervan uit dat elke instelling de wachttijden 
inzichtelijk maakt zoals door de NZa gevraagd. Op basis van klantsignalen en wachttijden vragen we waar nodig om een gefaseerd verbeterplan 
voor het oplossen van (landelijke) knelpunten.

Inkoop minder specifiek op aandoeningen Vervallen:
Voor 2018 hebben we de volgende speerpuntenvoor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC) en universitair medische centra (UMC):
• hart- en vaatziekten;
• veelvoorkomende behandelingen;
• artrose

Interne verwijzingen Nieuw:
Generieke analyse van de bedrijfsdrukte
Hierbij hebben wij met name aandacht voor interne verwijzingen van patiënten binnen uw ziekenhuis.

E-consulten Nieuw:
Ontwikkeling van de e-consulten ter vervanging van de fysieke consulten
Hiermee kan daadwerkelijk effectiever worden gewerkt op een voor de patient eenvoudige en modernere wijze. Zorg wordt immers naar de pa-
tient toegebracht ipv de patient naar de zorg. Op basis hiervan maken wij hierover graag nadere afspraken met u.

Centrale inkoop implantaten Nieuw:
Centrale inkoop van implantaten voor kaakchirurgie
Dit initiatief zien we bij VGZ als een eerste stap naar besparingen op de kosten van materiaal en techniek op de lange termijn. VGZ koopt in 2019 
implantaten rechtstreeks in bij leveranciers. Ziekenhuizen en ZBC’s kunnen hun volume inbrengen en daarmee aansluiten bij de inkoop door VGZ. 
Het door VGZ gerealiseerde tarief is leidend bij de inkoop 2019, ook voor ziekenhuizen en ZBC’s die besluiten niet mee te doen met de VGZ-in-
koop. We spreken met u contracttarieven af die recht doen aan de prijsontwikkeling van deze implantaten.

Slaaponderzoek Nieuw:
Ambulante uitvoering van slaaponderzoek
Onderzoek wijst uit dat een ambulante wijze van slaaponderzoek een goede methode is, zowel vanuit medisch perspectief als vanuit klantper-
spectief. Het merendeel van de ziekenhuizen/instellingen past deze praktijk nu al toe. In veel gevallen zijn de tarieven hier echter niet op aan-
gepast. VGZ contracteert slaaponderzoeken bij voorkeur bij partijen die slaaponderzoeken op ambulante wijze uitvoeren met daarbij passende 
tarieven.

D0035-201803
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Onderwerp Wijziging

Concentratie diep veneuze interventie Nieuw:
Concentratie diep veneuze interventie
Wij willen u in het kader van kwaliteit met name wijzen op de door de zorgverzekeraars gemaakte landelijke afspraken over de concentratie van 
de diep veneuze interventie. Deze zorg wordt vergoed vanuit basisverzekering op basis van deze criteria:
3. binnen de daarvoor geldende indicatiecriteria, zijnde:
 a. Klachten en bevindingen van lichamelijk onderzoek passen bij chronische veneuze obstructie.
 b. Er zijn ernstige, dagelijks aanwezige beperkingen aanwezig.
 c. Er is minimaal 1 jaar conservatief behandeld.
 d. Duplexonderzoek toont >50% stenose in het centraal veneuze systeem.
 e. MRv of CTv bevestigt de stenose en er zijn tevens collateralen zichtbaar.
 f.  De te verwachten winst in de VEINES-QOL is > 12.
EN
4. in de daarvoor aangewezen centra, zijnde:
 a. Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC).
 b.  Veneus Centrum Noord-Oost Nederland (Medisch Spectrum Twente, Nij Smellinghe en Universitair Medisch Centrum Groningen), met als 

centrale locatie: Nij Smellinghe in Drachten.
 c. VU medisch centrum, Academisch Medisch Centrum en MC Slotervaart, met als central locatie: MC Slotervaart.
 d.  Rijnstate in Arnhem en Gelderse Vallei in Ede, met als centrale locatie: Rijnstate.

Biosimilars Oud/ Nieuw (andere middelen genoemd):
Naar verwachting komen gedurende 2018 en 2019 meerdere biosimilars op de markt, in het bijzonder de biosimilar van adalimumab waarvan het 
patent eind 2018 expireert

Opzet pilot gepaste inzet van geneesmid-
delen

Nieuw:
Gepaste inzet van geneesmiddelen
Naast het afspreken van lagere tarieven, verwachten we bij VGZ een bijdrage te leveren aan zinnige inzet van dure geneesmiddelen. Uit de litera-
tuur blijk dat dure geneesmiddelen in de praktijk niet altijd effectief of doelmatig worden ingezet, terwijl de bijwerkingen behoorlijk heftig kunnen 
zijn voor patiënten. Het is daarom nodig dat het juiste geneesmiddel bij de juiste patiënt op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid wordt 
gebruikt. VGZ wil samen met een aantal zorgaanbieders in een pilot registraties opzetten om inzicht te krijgen in de effectiviteit van dure genees-
middelen en behandeluitkomsten. Dit inzicht zal leiden tot een betere dosering van geneesmiddelen, minder praktijkvariatie en uiteindelijk lagere 
geneesmiddelenkosten. De toepasbaarheid van de pilot voor uw ziekenhuis bespreken we graag met u

Voorschrijven extramurale (GVS) genees-
middelen door medisch specialisten

Oud/Nieuw:
Voorschrijven extramurale (GVS) geneesmiddelen door medisch specialisten
Ook voor geneesmiddelen die voornamelijk door medisch specialisten worden voorgeschreven en die extramuraal (via het GVS) worden bekos-
tigd, komen of zijn reeds generieke geneesmiddelen, biosimilars of therapeutische alternatieven op de markt. 
Wij maken afspraken met ziekenhuizen over een doelmatige inzet van deze geneesmiddelen en werken graag samen om de kosten van deze ge-
neesmiddelgroepen omlaag te brengen. De betreffende geneesmiddelen zijn onder meer glatirameer, methotrexaat, interferonen, GnRH-antago-
nisten en de therapeutische substitutie van diabetes- en longmedicatie. De samenwerking op de extramurale geneesmiddelen kan onder meer 
ook het maken van afspraken over een efficiënte en doelmatige toediening omvatten.
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Onderwerp Wijziging

Geplande overheveling extramurale  
farmacie

Nieuw:
Geplande overhevelingen vanuit de extramurale farmacie
VWS verkent de mogelijkheid om per 2019 een aantal extramurale geneesmiddelen over te hevelen naar de intramurale farmacie.  
Als wij ons beleid gedurende het contracteerproces aanpassen als gevolg van een overheveling per 2019, dan informeren wij u hierover via  
www.cooperatievgz.nl

Epilepsiezorg en slaapgeneeskunde Oud/Nieuw:
Epilepsiezorg en slaapgeneeskunde
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorggarantie en een totaalafspraak. Wij kijken naar praktijkvariatie tussen zorgaanbieders met aandacht 
voor verwijspatronen. Daarnaast maken wij een start met het vaststellen van tarieven gebaseerd op normatief opgebouwde prijzen. Waar mogelijk 
zullen wij die tarieven gebruiken bij de inkoop voor 2019

Revalidatiezorg Oud/Nieuw:
Revalidatiezorg
Uitgangspunt van ons beleid bij revalidatiezorg is dat we alleen instellingen contracteren die voldoen aan de kwaliteitseisen van Revalidatie 
Nederland. De afgesloten contracten worden vormgegeven met  zorgkostenplafonds gecombineerd met het verlenen van zorggarantie door de 
instelling. Met het oog op klantgerichte en effectieve zorgverlening stimuleren we ketenvorming binnen de revalidatie. Met name op CVA en chro-
nische pijn willen we de focus leggen en aan de hand van outcome meting van de behandeling het ketenproces (stepped care) optimaliseren. 
Ook voor 2019 zijn we voornemens een machtigingssystematiek te hanteren die we op basis van ervaringen uit 2018 nader vorm geven

Audiologische centra Oud/Nieuw:
Audiologische zorg
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorggarantie en een totaalafspraak. Deze is gebaseerd op afspraak over 2018. Wij vragen u een maand na 
afloop van elk kwartaal realisatiecijfers aan te leveren, die wij bij onder- of overschrijdingen graag met u bespreken.

Bij een deel van de audiologische centra (AC’s) wil VGZ komen tot een afbuiging van de lange termijn trend door het afsluiten van meerjaren 
(2 jaar) overeenkomsten. AC’s die met ons de kosten willen beheersen door geen tarieven boven de VGZ-benchmark 2018 te hanteren, komen 
hiervoor in aanmerking. Verder zijn AC’s in 2019 blijvend contractueel verplicht om te voldoen aan richtlijnen van de Federatie van Nederlandse 
Audiologische Centra (FENAC), het NOAH-protocol en Treeknormen.

Radio- en protonentherapie Nieuw:
Radiotherapie-en protonentherapie
Voor de protonentherapie werden in 2018 met twee aanbieders contracten gesloten, namelijk UMCG (voor kinderen en volwassenen) en Hol-
landPTC (Delft, opening medio 2018). Belangrijk voor het volwassenen deel hierbij is dat alleen de standaard indicaties en enkele zogenaamde 
model based indicaties voor protonentherapie worden toegelaten – en dan alleen als er een landelijk indicatieprotocol door de Nederlandse Ver-
eniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) is opgesteld waar de meerwaarde “protonen boven fotonen” is overeengekomen. Vooralsnog 
betreft dit alleen hoofd- en hals oncologie. 
 
Verder wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van een aantal aspecten van deze voor Nederland nieuwe, en daarnaast kostbare therapie. Te 
denken valt hierbij aan volumes, indicaties, prijsverschillen en de meerwaarde boven (MRI Linac gestuurde) radiotherapie. 
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Onderwerp Wijziging

Integrale geboortezorg Oud/Nieuw:
Integrale geboortezorg
Wij stimuleren zorgaanbieders binnen de geboortezorg om integraal samen te werken om de kwaliteit van zorg voor onze klanten te verbeteren. 
Integrale bekostiging van de geboortezorg wordt landelijk gezien als middel voor betere samenwerking binnen de geboortezorg. Wij gaan uit van 
een transitie naar integrale samenwerking op basis van zorgkostenneutraliteit en beperken het aantal Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s) 
die we voor 2019 inkopen tot maximaal vijftien. De gecontracteerde partijen vallen onder de tijdelijke beleidsregel IGbz (2017-2021), waardoor we 
contractering van nieuwe partijen na 2019 niet wenselijk vinden. Een voorwaarde hiervoor is een adequate schoning van de kosten van monodis-
ciplinaire geboortezorg in de tweedelijn voor de pilotregio’s. Meer informatie vindt u in het inkoopdocument Geboortezorg

Dialysezorg Oud/Nieuw:
Dialysezorg
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorggarantie en een totaalafspraak op basis van de afspraak over 2018. Daarnaast maken wij een start 
met het vaststellen van tarieven gebaseerd op normatief opgebouwde prijzen. Waar mogelijk zullen wij die tarieven gebruiken bij de inkoop voor 
2019.

Good practices Andere Good practices genoemd dan vorig jaar

Kwaliteitsindicatoren Bijgewerkte lijst van kwaliteitsindicatoren

D0035-201803.1
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