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Voorbehoud
Dit document en alle bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld en met inachtneming van de vigerende  
wet- en regelgeving. Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen tot gevolg hebben dat de inhoud van dit document 
moet worden aangepast. Als er onverhoopt een andere reden voor aanpassing zou zijn, geven wij dit duidelijk en 
met redenen omkleed aan. Deze aanpassingen zullen zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden.

CZ groep denkt mee over de toekomst van de zorg. In regionale proeftuinen werken we samen met inwoners en alle 
betrokken partijen aan betere, betaalbare zorg. Zie hiervoor www.cz.nl/zorgaanbieder/regioregie. In iedere proeftuin 
vinden andere experimenten plaats. Hiervoor worden per proeftuinregio afspraken gemaakt. Die kunnen afwijken 
van de afspraken voor de reguliere zorginkoop.
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Voorwoord

Binnen de eerstelijns gezondheidszorg zijn momenteel 
veel ontwikkelingen gaande. Het aantal ouderen en 
chronisch zieken stijgt. En door transities en decentra-
lisatie worden kwetsbare ouderen en mensen met 
psychiatrische aandoeningen langer behandeld in de 
eerste lijn. Daarnaast veranderen de patiënten zelf ook. 
Ze zijn beter geïnformeerd, zelfbewuster en willen steeds 
meer zelf de regie voeren over hun zorgproces.

Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Hoe zorgen 
we er bijvoorbeeld voor dat de eerstelijnszorg kwalitatief 
goed blijft? Dat ouderen en kwetsbare mensen die dat 
willen prettig en verantwoord thuis kunnen blijven 
wonen? En dat hun eigen regie en zelfredzaamheid 
centraal blijven staan? CZ groep doet alles voor betere 
zorg. Zo willen we de zorgverlening voor kwetsbare 
patiënten beter met elkaar verbinden. We willen daar-
naast voorkomen dat huisartsen overbelast raken en dat 
patiënten onterecht op de spoedeisende hulp van 
ziekenhuizen terechtkomen.

CZ groep heeft afgelopen jaar hard gewerkt aan de 
inrichting van de zorg rondom dementie, gespecialiseerde 
wondzorg en electieve orthopedie. Kleine bouwsteentjes 

die uiteindelijk bijdragen aan ons doel: waarde creëren 
voor de verzekerde. Daarbij betrekken wij uiteraard 
steeds de patiëntenorganisaties en de zorgaanbieders.

De afgelopen periode zijn in veel regio’s initiatieven 
ontwikkeld die gericht zijn op betere medisch inhoude-
lijke samenwerking, met als doel afgestemde zorg en 
dienstverlening. Wij beseffen dat zorgverleners dit niet 
altijd alleen kunnen. Vaak zijn hier samenwerkingsver-
banden en netwerkstructuren voor nodig. Om deze nog 
beter te kunnen faciliteren, wordt landelijk een nieuw 
financieringsmodel voor ondersteuning en infrastructuur 
ontwikkeld. Wij informeren u zo snel mogelijk als dit 
rond is.

Dit zorginkoopbeleid moet gezien worden in de context 
van de verkiezingen en de coalitiebesprekingen. De 
Nederlandse samenleving heeft zich uitgesproken over 
veel maatschappelijke thema’s, en ‘de zorg’ is er daar één 
van. CZ groep houdt in zijn zorginkoopbeleid feeling met 
de maatschappelijke wensen rondom de zorg en de 
betaalbaarheid daarvan. We willen daarbij steeds ruimte 
houden om mee te kunnen bewegen met keuzes die de 
samenleving en de volgende regering maken.

In dit document informeren wij u vooral over de speer-
punten in ons zorginkoopbeleid voor de langere termijn. 
Daarnaast vindt u in dit document de zakelijke en 
zorginhoudelijke specificaties die wij voor 2018 met u 
overeen willen komen.

Kary Heldoorn 
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1 Missie van CZ groep en onze visie op zorg

1.1 Wie is CZ groep?

CZ groep is een niet op winst gerichte zorgverzekeraar 
met 3,6 miljoen verzekerden. Al sinds onze oprichting in 
1930 hebben wij solidariteit hoog in het vaandel staan. 
Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om de 
Nederlandse zorg goed, betaalbaar en beschikbaar te 
houden. In alles wat wij doen, willen we verantwoordelijk, 
daadkrachtig en betekenisvol zijn. Voor de maatschappij 
als geheel en voor onze verzekerden in het bijzonder. Het 
beleid van CZ groep kenmerkt zich door lef. Wij durven 
moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en zijn 
niet bang om zorg echt anders te organiseren en om 
keuzes te maken. We zijn een organisatie met korte lijnen 
en een grote achterban. Een rasechte zorgverzekeraar 
met een duidelijke visie op zorg en de mogelijkheid snel 
beslissingen te nemen. We hebben kennis en kunde in 
huis en durven voorop te lopen. We willen het verschil  
in zorg maken en gaan discussies niet uit de weg. We 
geloven met heel ons hart dat het beter kan en zetten 
ons daarvoor in.

Alles voor betere zorg is onze missie
De divisie Zorg stuurt actief op de zorg om de kwaliteit te 
verhogen, de kosten te beheersen en de toegang tot zorg 
te waarborgen. Zo kunnen we onze verzekerden helpen 
om de best mogelijke zorg te krijgen tegen een stabiel lage 
premie. Onze missie dragen we uit in de maatschappij 
en naar al onze verzekerden.

We willen regisseur zijn
CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed 
toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Dit doen we 
door via onze zorginkoop bij zorgaanbieders te sturen  
op kwaliteit, kostenbewustzijn en innovatie. We maken 
concrete afspraken over kwaliteit, kosten en innovatie. 
Daarbij gebruiken we onder meer landelijk beschikbare 
kwaliteitsindicatoren en patiëntervaringsmetingen. 
Kwaliteit speelt zo een steeds belangrijkere rol binnen 
onze zorginkoop. We maken kwaliteit ook inzichtelijk op 
onze website, zodat onze verzekerden goed geïnformeerd 
kunnen kiezen. Wij willen hen actief begeleiden naar 
zorg die op basis van hun zorgvraag het meest effectief is. 
Verschillen maken we graag transparant. Het vergroten 
van transparantie is en blijft een belangrijk speerpunt 
om invulling te geven aan onze rol als regisseur. 

1.2  CZ in cijfers

3,6 miljoen

Verzekerden Labels

120

Medewerkers  
zorginkoop

32.500

Gecontracteerde  
zorgaanbieders

miljard 21%

Zorgomzet Marktaandeel  
CZ groep

9,5
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1.3  CZ groep streeft naar  
waardegedreven inkoop

In 2017 geeft de overheid bijna 69 miljard euro uit aan 
zorg. Hoewel de grote stijging van de zorguitgaven is 
afgevlakt, blijft de vraag naar zorg nog wel groeien. Om 
de zorg toegankelijk te houden voor de mensen die het 
nodig hebben, blijft het belangrijk om te letten op het 
huishoudboekje. Wij nemen onze verantwoordelijkheid 
en streven bij de inkoop van zorg steeds naar een goede 
balans tussen kosten, kwaliteit en toegankelijkheid. 
Daarbij zoeken we voortdurend naar innovaties die de 
zorg beter maken en betaalbaar houden, en onderzoeken 
we hoe nieuwe technologieën ingezet kunnen worden. 
Verderop in dit document leest u hoe we hier invulling 
aan geven.

Zorg die zo veel mogelijk waarde toevoegt voor 
onze verzekerden
CZ groep wil zorg inkopen die zo veel mogelijk waarde 
toevoegt voor de verzekerde. Het gaat hierbij met nadruk 
om de totale keten van zorg, bezien vanuit het perspectief 
van de patiënt. We willen daarom zorg inkopen die 
aansluit bij de behoefte van de patiënt, die op de juiste 
plek geleverd wordt, die van goede kwaliteit is – en dat 
alles tegen acceptabele kosten. 

Het bepalen van waarde is niet eenvoudig. Om ervoor te 
zorgen dat we zo veel mogelijk waarde toevoegen, kijken 
we bij ons zorginkoopbeleid naar vier aspecten. Het eerste 
is de behoefte van de patiënt. Die staat centraal. We kijken 
onder meer samen met de patiënt naar wat hij belangrijk 
vindt bij het ontvangen van zorg. 

  

Kosten zijn leidend als: 

• Beperkt inzicht in kwaliteitsgegevens

• Weinig variatie in kwaliteit tussen zorgaanbieders

• Kostenverschillen tussen zorgaanbieders

• Beperkte impact van de ziekte

• Laag complexe zorg

• Hoge schadelast

Kwaliteit is leidend als:

• Inzicht in kwaliteitsgegevens, inclusief  

uitkomstmaten

• Variatie in kwaliteit tussen zorgaanbieders

• Kosten verschillen tussen zorgaanbieders

• Hoge impact van de ziekte

• Hoog complexe zorg

Beïnvloedende factoren:

• inzicht
• impact
• schadelast

Kosten Kosten Kwaliteit Kwaliteit
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In hoofdstuk 5 leest u hoe wij onze verzekerden hierbij 
betrekken. Ten tweede brengen we de totale zorgketen  
in kaart en kijken we waar en wanneer de juiste zorg 
geleverd kan worden. Ten derde wil CZ groep de uitkomsten 
van zorg verbeteren. We streven naar steeds meer inzicht 
in de kwaliteit van de geleverde zorg, en kopen hier ook 
actief op in. Tot slot brengen we de kosten van de totale 
zorgketen in kaart en zetten we deze af tegen de 
geleverde kwaliteit. Zo krijgen we inzicht in de waarde 
van de geleverde zorg en kunnen prijs én kwaliteit een  
rol spelen binnen de zorginkoop. De mate waarin prijs  
of kwaliteit daarbij leidend is, hangt af van meerdere 
factoren, waaronder de mate van inzicht in kwaliteits-
verschillen tussen zorgaanbieders, de schadelast en de 
impact van de ziekte. 

Vier patiëntgroepen uitgelicht
In 4 documenten lichten wij toe hoe wij voor 4 patiënt-
groepen waardegedreven inkopen. Dit doen wij voor 
dementie, complexe wonden, darmkanker en knie- en 
heupartrose. In deze documenten werken wij de 
genoemde aspecten (patiëntgericht, ketenzorg, uitkomsten 
en kostenbewust) verder uit. Ook beschrijven we de mate 
waarin prijs of kwaliteit leidend is in onze inkoop. Wij 
hebben er bewust voor gekozen om voor een beperkt 
aantal patiëntgroepen, samen met het veld, deze stappen 
te gaan zetten.

Inkopen op Waarde

Visie 
CZ groep richt zich met zijn inkoop op het realiseren van de beste zorg voor  

zijn verzekerden. Hierbij zet CZ groep de behoefte van de cliënt centraal waarbij 
de kwaliteit en toegankelijkheid geborgd zijn, tegen acceptabele kosten.

Patiëntgericht
Patiënten worden betrokken bij de 
behandeling en de behandelkeuze. 
Patiëntervaringen met de zorg 
worden gemeten via de PREM en 
spelen een rol bij de zorginkoop.

Ketenzorg
Zorg geleverd door meerdere zorg-
verleners, wordt in samenwerking, en 
waar mogelijk geïntegreerd, geleverd. 
Zorg wordt waar mogelijk integraal 
ingekocht.

Uitkomsten
Patiënten hebben een stem in  
de ontwikkeling en selectie van 
(uitkomst)indicatoren. 
Indicatoren focussen zoveel mogelijk 
op klinische uitkomstmaten en 
PROMs. 
Inkoop gebaseerd op beschikbare 
uitkomstindicatoren.

Kosten
Kosten worden integraal gemeten en 
er wordt gestreefd naar zo realistisch 
mogelijke kosten.

www.cz.nl/waarde
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2  Visie van CZ groep op de eerstelijnszorg

Goede zorg is in onze optiek zorg die zo veel mogelijk 
waarde oplevert voor onze verzekerden. Dat is het geval 
als zijn zorgdoelstellingen in het totale zorgtraject 
worden gehaald, met een hoge kwaliteit van zorg tegen 
acceptabele kosten. Bij het inkopen van zorg letten we 
daarom steeds nadrukkelijker op de kwaliteit én de 
kosten.

2.1  Optimaliseren van de  
eerstelijnszorg

CZ groep streeft naar waardegedreven zorginkoop. Dit is 
zorg van hoge kwaliteit, die aansluit bij de behoefte van 
de verzekerde, en die tegen acceptabele kosten geleverd 
wordt. Voor eerstelijnszorg heeft CZ groep een aantal 
aandachtspunten om de waarde van de geleverde zorg te 
optimaliseren. 

Kwaliteit
Bij het contracteren van zorg maken we afspraken die 
leiden tot:
• zorg die beter is afgestemd op de zorgvraag van de 

patiënt. CZ groep streeft naar een wijkgerichte, 
integrale samenwerking met een centrale rol voor de 
huisartsenzorg en de wijkverpleging; 

• toetsbare afspraken over de kwaliteit van de  
geleverde zorg (ontwikkeling van indicatoren);

• een prominentere rol voor klantervaringen, kwaliteit 
van leven en gezondheid(swinst) bij de inkoop van 
eerstelijnszorg;

• meer eigen verantwoordelijkheid en zelf-
management van de verzekerde, zodat hij beter in 
staat is om eventuele vragen op het gebied van 
ziekte en gezondheid zelf te beantwoorden, zonder 
of met een beperktere inzet van professionele 
hulp -verleners;

• Gezamenlijke besluitvorming. Patiënten die samen 
met hun zorgaanbieder beslissen over hun behande-
ling ervaren een hogere patiënttevredenheid en 
kwaliteit van zorg. Zij staan meer achter behandel-
keuzes en zij zijn trouwer aan de therapie. 

Betere toegankelijkheid
CZ groep vindt het belangrijk dat de eerstelijnszorg goed 
toegankelijk is en dat onze verzekerden voldoende 
keuzevrijheid hebben. Met het oog op de verwachte 
tekorten aan zorgaanbieders, zet CZ groep in op  
verdergaande taakdelegatie en taakherschikking in de 
eerste lijn en de inzet van andere behandelingsvormen, 
zoals eHealth.

Doelmatigheid
Uitgangspunt is dat de zorg zo dicht mogelijk bij de 
patiënt wordt verleend. In de eerste lijn als dat kan, in de 
tweede lijn als dat nodig is. Substitutie van zorg (van de 
tweede naar de eerste lijn en van de eerste naar de nulde 
lijn) staat hierbij centraal. Substitutie kan alleen plaats-
vinden als de eerste lijn hiervoor is uitgerust. CZ groep 
stimuleert daarom initiatieven op dit gebied. Momenteel 
zijn er pilots voor onder andere taakdelegatie, anderhalve-
lijnszorg, consultatiemogelijkheden, huisartsenbedden en 
het stimuleren van zelfredzaamheid.

Zelfredzaamheid

Informeel netwerk

Maat- 
schappelijke 

ondersteuning

Formele 
zorg
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 2.2   Visie op eerstelijns
diagnostiek

Eerstelijnsdiagnostiek beïnvloedt 60 tot 70 procent van 
de medische besluitvorming binnen de eerste lijn en kan 
onnodige medicalisering tegengaan. Een huisarts die een 
breed scala aan diagnostische mogelijkheden heeft, kan 
de patiënt binnen de eerste lijn houden en voorkomt 
hiermee onnodige verwijzingen naar de duurdere 
tweede lijn. De huisarts kan anderzijds ook gerichter 
verwijzen als dat nodig is.

Om eerstelijnsdiagnostiek doelmatig in te zetten, is een 
nauwe samenwerking nodig tussen de aanvrager en de 
aanbieder van diagnostiek. De aanbieder moet de 
aanvrager maximaal helpen om tot een juiste diagnose 
te komen. Tegelijkertijd moet de aanvrager ook feedback 
krijgen op zijn aanvraaggedrag en de rationaliteit 
daarvan. Richtlijnen en standaarden spelen hierbij een 
belangrijke rol. Ook koppelingen op ICT-gebied zijn van 
groot belang: hierdoor kan informatie worden ontsloten 
en op de juiste manier worden gecommuniceerd. 
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3  Uitgangspunten bij de inkoop van  
eerstelijnsdiagnostiek

3.1  Zorginkoopbeleid eerstelijns
diagnostiek 2018

CZ groep handhaaft in 2018 in grote lijnen het huidige 
zorginkoopbeleid voor de eerstelijnsdiagnostiek. We sluiten 
in 2018 in principe een eenjarige overeenkomst met de 
aanbieders van eerstelijnsdiagnostiek. Een tweejarige 
overeenkomst is alleen mogelijk als een zorgaanbieder 
voldoende tegemoet komt aan de kwalitatieve en financiële 
aspecten die wij overeen willen komen. Vooral het 
prijsniveau en de volume afspraken zijn hierbij bepalend.

In 2016 is CZ groep begonnen met het efficiënter 
inrichten van het diagnostieklandschap. Daarmee 
verbeteren wij de patiëntveiligheid en de kwaliteit, en 
houden we de zorg betaalbaar. We zien dat het proces 
van (voorgenomen) samenwerking en concentratie 
onder aanbieders op dit moment nog gaande is.

CZ groep volgt in 2017 een aantal pilots op het gebied  
van cardiologische functieonderzoeken, waarbij onder 
andere wordt onderzocht hoe de eerste lijn gestimuleerd 
kan worden om beter gebruik te maken van de bestaande 
diagnostische mogelijkheden. Zo kan substitutie 

plaatsvinden van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg. 
Wij verwachten in de tweede helft van 2018 de voorlopige 
resultaten van deze pilots.

Daarnaast willen wij bij de inkoop van eerstelijnsdiag-
nostiek meer gebruikmaken van de ervaringen van onze 
verzekerden. In eerste instantie kijken we daarbij naar 
laboratoriumonderzoek (bloedprikken). Daarvoor zetten 
we een enquête uit onder patiënten bij prikposten.  
De resultaten hiervan zijn eind 2017 bekend en dienen  
als input voor ons zorginkoopbeleid voor 2019.

De inkoop van eerstelijnsdiagnostiek is in 2018 gebaseerd 
op de volgende uitgangspunten:

3.1.1 Waarde van zorg
Ons beleid is gericht op het zinnig en zuinig gebruiken 
van diagnostiek. Richtlijnen en standaarden spelen 
daarbij een belangrijke rol. CZ groep gebruikt het 
volumecriterium, vertaald in het aantal analyses per 
order bij Klinisch Chemisch Laboratoriumonderzoek 
(KCL) en Medisch Microbiologisch onderzoek (MMB). 
Meer hierover vindt u in bijlage 1, onder het kopje ‘volume 
van eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek KCL MMB’.

3.1.2 Kwaliteit van zorg
CZ groep heeft instellingen bevraagd over het Diag-
nostisch Toetsoverleg (DTO). Hieruit bleek dat er grote 
verschillen zijn tussen de DTO’s. CZ groep wil dat de 
DTO’s in 2018 meer gestructureerd worden georganiseerd. 
Hierbij leggen we de nadruk op de kwaliteitscyclus van 
het DTO, zoals het herhaald vastleggen en evalueren van 
gemaakte afspraken tussen huisartsen en aanbieders 
van eerstelijnsdiagnostiek.

Via de prestatie DTO in de huisartsenovereenkomst 
faciliteert CZ groep de huisartsen om de doelmatigheid 
en de efficiëntie van het aanvragen van onderzoeken  
op het gebied van diagnostiek te vergroten. Voor de 
duidelijkheid: het betreft hier de huisartsenovereen-
komst die CZ groep aanbiedt in zijn kernwerkgebied. 
Buiten ons kernwerkgebied volgen we de overeenkomst 
van de preferente zorgverzekeraar, die de huisarts als 
‘volgovereenkomst’ aan CZ groep aanbiedt.

3.1.3 Kosten
2017 is het laatste jaar van het landelijk gesloten 
Bestuurlijk Hoofdlijnen Akkoord (BHA) waardoor er voor 
het jaar 2018 geen specifieke afspraken zijn over de 
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omvang van de volumegroei of intensivering van 
bepaalde beleidsdoelen. Op het moment van schrijven 
van dit document wordt er landelijk door partijen bezien 
of er onderlinge bereidheid bestaat om te komen tot een 
‘transitie-akkoord’ voor 2018. Dit ter overbrugging van 
een mogelijk nieuw BHA tussen partijen vanaf 2019. 

De uitkomsten van een gedragen transitieakkoord nemen 
wij mee bij de uitvoering van ons zorginkoopbeleid. 
Daarbij is het door het ministerie van VWS vastgestelde 
financiële kader voor 2018 (op de derde dinsdag van 
september) bepalend voor de contractafspraken voor 
2018. Doel van ons contracteerbeleid is immers om 
macro-overschrijdingen te voorkomen, zodat het 
ongedifferentieerde Macrobeheersinstrument (MBI) niet 
toegepast hoeft te worden. Dit kan inhouden dat we 
sommige zorgaanbieders niet (meer) contracteren of 
alleen tegen een lager omzetplafond dan geoffreerd.

Los daarvan heeft CZ groep steeds oog voor de samen-
hang tussen de eerste en tweede lijn. Zo stimuleren we 
het behoud van de regie door de huisarts, om te voor-
komen dat verzekerden onnodig in het medische circuit 
terechtkomen. Eerstelijnsdiagnostiek kan hierbij een 
belangrijke rol spelen. Wanneer er ontwikkelingen zijn 
die een volumestijging rechtvaardigen, zoals substitutie-
projecten, dan kunnen zorgaanbieders hierover het 
gesprek met ons aangaan.

3.1.4 Samenwerking
De samenwerking tussen partijen op proces en inhoud is 
eveneens een belangrijk speerpunt. Hierbij is het delen 
van informatie en de acceptatie van (de uitkomsten van) 
elkaars diagnostiek van groot belang. Onnodige her haling 

van diagnostiek kan hiermee worden voorkomen. CZ groep 
gaat met aanbieders en aanvragers in overleg hoe wij 
hierop kunnen sturen.

3.1.5  Minimumeisen om in aanmerking te 
komen voor een overeenkomst

De minimumeisen voor contractanten op het gebied van 
eerstelijnsdiagnostiek zijn opgenomen in bijlage 1.

Minimumomzet
CZ groep bekijkt kritisch bij welke zorgaanbieders zij 
eerstelijnsdiagnostiek inkoopt. KCL, MMB, pathologie, 
functieonderzoek en beeldvormend onderzoek met een 
omzet lager dan € 10.000 kopen wij niet meer in bij een 
aanbieder. Uitgangspunt is dat we met ons beleid 
voldoen aan onze zorgplicht en voldoende eerstelijns-
diagnostiek inkopen voor onze verzekerden.

3.1.6  Gedifferentieerde inkoop: tarief KCL  
en MMB

Net zoals in 2017 koopt CZ groep KCL gedifferentieerd in. 
Voor andere veelvoorkomende verrichtingen, zoals 
functieonderzoek, beeldvormend onderzoek en patho-
logisch onderzoek, hanteert CZ groep in 2018 nog geen 
gedifferentieerde inkoop. 

Met gedifferentieerde inkoop bedoelen we dat we 
onderscheid maken tussen de aanbieders van eerste-
lijnslaboratoriumdiagnostiek KCL MMB. We contracteren 
categorie A- en categorie B-aanbieders. In welke categorie 
een aanbieder valt, is afhankelijk van de volgende criteria: 
• Diagnostisch Toetsoverleg (DTO);
• Volume; 
• Prijs.

In bijlage 1 van dit document worden de criteria toe-
gelicht. De criteria wegen allemaal even zwaar.

Aanbieders die voldoen aan alle criteria, vallen in 
categorie A. Alle andere aanbieders vallen in categorie B. 
Ook in 2018 hebben aanbieders in categorie A onze 
voorkeur. Zij krijgen daarom de ruimte om te groeien ten 
opzichte van de afgesproken productie voor 2018. Voor 
aanbieders in categorie B is die groeiruimte er niet. In 
2018 toetst CZ groep opnieuw of het DTO voldoet aan de 
gestelde criteria. Is dat niet het geval, dan wordt de 
betreffende aanbieder in 2019 alsnog in categorie B 
ingedeeld.

De scores van de centra op de verschillende indicatoren 
voor eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek KCL MMB 
kunnen in de loop van 2018 veranderen. Het is dus 
cruciaal dat CZ groep van de juistheid en volledigheid van 
de aangeleverde informatie uit kan gaan. Daarom vragen 
we de aanbieders om met een bestuursverklaring te 
bevestigen dat de aangeleverde informatie naar waar-
heid is ingevuld. Dit betekent ook dat als we op enig 
moment vaststellen dat de aangeleverde gegevens niet 
juist zijn, we hier consequenties aan kunnen verbinden. 
CZ groep beoordeelt jaarlijks of we aanvullend zorg-
inkoopbeleid moeten uitwerken. We voeren dus niet 
meer automatisch ieder jaar een update door op het 
gedifferentieerde inkoopmodel.

Nacalculatie
Zorgaanbieders mogen de overeengekomen maximum 
zorgomzet 2018 niet overschrijden. Gebeurt dit toch bij 
een zorgaanbieder uit de A-categorie, dan verwacht CZ 
groep uiterlijk op 1 februari 2019 een verantwoording 
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over de productie in 2018. Hieruit moet blijken dat de 
extra productie afkomstig is van nieuwe aanvragers. Als 
de zorgaanbieder dit niet kan aantonen, vorderen we de 
extra omzet terug. Als nieuwe aanvragers beschouwen we:
• nieuwe aanvragers vanuit een nieuw werkgebied;
• een bestaande aanvrager die zijn aanvragen concen-

treert bij één aanbieder. 

3.1.7  Startende/nieuwe zorg aanbieders 
Hoewel CZ groep voldoende eerstelijnsdiagnostiek heeft 
gecontracteerd, hanteren we toch een open instroom-
beleid. Een nieuwe aanbieder kan in aanmerking komen 
voor contractering als hij kan aantonen dat zijn dienst-
verlening meerwaarde heeft ten opzichte van het 
bestaande zorgaanbod in de betreffende regio. Daarbij 
moeten in ieder geval de transparantie van de kwaliteit, 
de efficiëntie en de doelmatigheid aan bod komen.

CZ groep denkt mee over de toekomst van de zorg. In 
regionale proeftuinen werken we samen met inwoners 
en alle betrokken partijen aan betere, betaalbare zorg. 
Zie hiervoor www.cz.nl/zorgaanbieder/regioregie. In 
iedere proeftuin vinden andere experimenten plaats. 
Hiervoor maakt elke proeftuinregio andere afspraken. 
Die kunnen afwijken van de afspraken voor de reguliere 
zorginkoop.

3.1.8 Innovatief zorgaanbod
In de offerte is ruimte om een innovatief zorgaanbod te 
formuleren. Dit aanbod moet bijdragen aan het oplossen 
van een lokaal gezondheidsprobleem en aan doelmatigere 
zorg (meer of betere zorg tegen gelijkblijvende of lagere 
kosten).

3.2  Ontwikkelingen zorginkoop
beleid eerstelijnsdiagnostiek 
vanaf 2018

CZ groep wil 2018 gebruiken om de uitkomsten van het 
gedifferentieerde zorginkoopbeleid eerstelijnslaborato-
riumdiagnostiek KCL MMB 2016-2018 voor de inkoopronde 
van 2019 nader te evalueren en daarbij de criteria en de 
normstellingen opnieuw kritisch te wegen.

Daarnaast worden de resultaten van de eerder genoemde 
pilots en de patiëntenenquête gebruikt om het beleid van 
2019 en verder vorm te geven.

www.cz.nl/zorgaanbieder/regioregie
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4  Proces contractering 2018    

4.1 Toegankelijkheid van de zorg 4.2   Publicatie gecontracteerd 
zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2017 presenteert CZ groep de 
gecontracteerde zorgaanbieders voor 2018. Op  
www.cz.nl/zorgvinder is per aandoening, behandeling, 
specialisme, zorgsoort en leverancier een lijst met 
zorgaanbieders te zien met daarbij de volgende  
informatie:
• NAW-gegevens van de zorgaanbieder;
• de etalage-informatie die u zelf invult en beheert  

in Mijn Zorgaanbod;
• de contractstatus, die overeenkomt met de  

vergoedingsstatus voor de verzekerden;
• de wachttijden (indien beschikbaar);
• kwaliteitsinformatie, waaronder de selectieve  

inkoopresultaten (indien beschikbaar);
• patiëntervaringen (indien beschikbaar).

4.3 Bereikbaarheid

Voor alle (algemene) vragen over het zorginkoopbeleid 
Eerstelijnsdiagnostiek kunt u terecht bij:
Michel Rouss, eerste inkoper eerstelijnsdiagnostiek
michel.rouss@cz.nl
076 - 524 34 06

Activiteiten Planning

Publicatie inkoopbeleid eerstelijns-
diagnostiek door CZ groep

1 april 2017

Offerte aanbieders voor eerstelijns-
diagnostiek (totaal) ingediend

Uiterlijk 1 
augustus 2017

Onderhandelingsperiode 1 augustus t/m 
30 september 
2017

Inkoop eerstelijnsdiagnostiek 2018 
afgerond

1 november 2017

Publicatie gecontracteerde zorgaan-
bieders, inclusief de classificatie A- 
en B-laboratoria KCL MMB

Uiterlijk 12 
november 2017

Publicatie van het zorgaanbod door 
CZ groep

Uiterlijk 12 
november 2017

mailto:michel.rouss%40cz.nl?subject=


14

5  Betrekken van verzekerden en zorgaan
bieders bij het zorginkoopbeleid

Samen maken we de zorg nog beter. CZ groep wil zorg 
inkopen die in het belang van onze verzekerden is. Dat 
doen we door verzekerden en patiëntenorganisaties 
actiever en structureler te betrekken bij onze zorginkoop. 
Onze zorginkopers checken zo of de zorg die we inkopen 
wel écht de zorg is die de verzekerden zoeken en nodig 
hebben. Verzekerden moeten inspraak hebben op  
ons zorginkoopbeleid. Dankzij de ervaringen van 
verzekerden en patiëntenorganisaties kunnen wij ons 
zorginkoopbeleid aanpassen, zodat het nog beter 
aansluit bij hun wensen. We informeren onze verzekerden 
ook beter over ons beleid. Zo helpen we hen om de 
beste zorg te kiezen. 

We betrekken de verzekerden op verschillende manieren:
• Via patiëntenorganisaties: In Nederland bestaan 

globaal 4 typen patiëntenorganisaties: categorale 
patiëntenverenigingen, cliëntenraden, (regionale) 
zorgbelangorganisaties en landelijke koepels. 
Afhankelijk van hun rol en doelgroep, betrekken we 
deze partijen bij ons zorginkoopbeleid. Afgelopen jaar 
organiseerden we onder andere 3 themabijeen-
komsten waarin we met verschillende patiënten-
organisaties afstemden hoe we samen kunnen 
werken aan betere zorg. Ook hanteerden we een 

checklist met 10 wensen van patiëntenorganisaties 
bij het inkopen van patiëntgerichte zorg.

• Via de Ledenraad: De Ledenraad is ons hoogste 
bestuursorgaan, dat bestaat uit 21 verzekerden van 
CZ groep. Als voorbereiding op het zorginkoopbeleid 
nodigden we de Ledenraad uit voor bijeenkomsten die 
we voor verzekerden organiseerden. Daarnaast zijn ze 
betrokken bij de evaluatie van het zorginkoopbeleid. 
We betrekken de Ledenraad hier graag nog meer bij.

• Via onze verzekerden: We betrekken verzekerden  
door zorg meer in te kopen op waarde en door daarbij 
kwaliteitsindicatoren te gebruiken die hun ervaringen 
meten. Daarnaast vragen we naar hun ervaringen via 
tevredenheidsonderzoeken, panelgesprekken en 
een-op-een interviews.

Ook ontvangen we signalen uit de media en uit gesprekken 
met verschillende organisaties die raakvlakken hebben 
met patiëntenbelangen. Deze signalen pakt de afdeling 
Patiëntenparticipatie op. Zij stemmen dit waar nodig af 
met de betreffende inkoopsector.

Enquête onder verzekerden
CZ groep wil graag weten wat verzekerden belangrijk 
vinden aan de kwaliteit van eerstelijnsdiagnostiek. 

Daarom houden we in 2017 een enquête, in samen-
werking met de afdeling Patiëntenparticipatie en de 
instellingen. De uitkomsten willen we gebruiken in ons 
zorginkoopbeleid voor 2019. In eerste instantie richt de 
enquête zich op bloedonderzoek.

Betrekken van zorgaanbieders bij het zorginkoopbeleid
CZ groep heeft gesprekken gevoerd met een aantal 
laboratoria. Hierbij hebben we gekeken naar verbeter-
mogelijkheden. Waar mogelijk worden die meegenomen 
in het zorginkoopbeleid voor 2018. Gespreksonderwerpen 
waren onder andere het delen van informatie en 
substitutie (en wat dat vervolgens betekent voor de 
laboratoria).



Bijlage 1: Eisen eerstelijnsdiagnostiek

Minimumeisen
CZ groep verwacht van de aanbieders van eerstelijns-
diagnostiek dat zij voldoen aan een minimaal kwaliteit-
sniveau. Dit niveau vertalen we in een aantal kwaliteits-
criteria, die hieronder verder zijn uitgewerkt.

Kwaliteit
De aanbieder:
• is gecertificeerd (CCKL/HKZ/ISO 15189/NIAZ) voor 

onderstaande deelgebieden:
 - laboratoriumonderzoek;
 - functieonderzoek;
 - beeldvormend onderzoek.
• werkt volgens de laatste versie van de Landelijke 

Eerstelijnssamenwerkingsafspraak (LESA) Rationeel 
aanvragen van laboratoriumdiagnostiek;

• beschikt over een vastgelegd kwaliteitsbeleid;
• beschikt over een consultfunctie van de medisch 

specialist (klinisch chemicus/medisch microbioloog/
radioloog/patholoog);

• rapporteert op een manier die aanvragers in hun 
professioneel handelen ondersteunt;

• rapporteert elektronisch in HIS;
• geeft proactief advies aan de aanvrager (gebaseerd 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid (niet van toepassing 
indien er geen direct patiëntencontact is):
•  goede telefonische en fysieke bereikbaarheid en 

toegankelijkheid;
•  avondopenstelling (bij voldoende vraag);
•  voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers;
•  goed geoutilleerde wachtruimte.

Patiënttevredenheid
• patiëntenraadpleging (zoals een klanttevredenheids-

onderzoek minimaal 1 keer per 2 jaar);
• goede informatievoorziening aan de patiënt (folders/

internet).

op LESA’s/NHG-standaarden);
• stimuleert digitaal aanvragen (mogelijk via Zorg-

domein). Doelstelling is om de papieren aanvraag-
formulieren tot een minimum terug te brengen;

• voorkomt dubbele en/of oneigenlijke diagnostiek bij 
patiënten;

• maakt samenwerkingsafspraken met andere zorg-
verleners en zorgaanbieders over de uitwisseling en 
de acceptatie van de uitgevoerde diagnostiek 
(informatie-uitwisseling).

Wachttijden, bereikbaarheid en toegankelijkheid
Wachttijden:
• goede responsetijd inzake spoedaanvragen
 - norm: uiterlijk binnen 1 uur na de aanvraag;
• goede manier van rapporteren bij kritische waarden 
 - norm: huisarts dezelfde dag informeren;
• goede responsetijd diagnostiek huisartsen
 -  norm: 90 procent binnen 24 uur tot maximaal  

5 dagen, exclusief spoedaanvragen;
• acceptabele wachttijd voor de patiënt
 -  norm: maximaal 1 dag. Dit is de tijd tussen het 

maken van de afspraak en de afspraak zelf.



A-categorie 
aanbieder

B-categorie 
aanbieder

Kwaliteit DTO dat voldoet 
aan de gestelde 
criteria; én

DTO dat niet  
voldoet aan de 
gestelde criteria;

Volume Gemiddeld aantal 
analyses per order 
KCL MMB ≤ 8,5; én

Gemiddeld aantal 
analyses per order 
KCL MMB > 8,5; 

Prijs Minimaal 14,5% 
korting op de per  
1 januari 2017  
geldende NZa 
maximumtarieven 
KCL MMB

Minder dan 14,5% 
korting op de per  
1 januari 2017  
geldende NZa 
maximumtarieven 
KCL MMB

Aanvullende eisen voor eerstelijnsdiagnostiek 
KCL MMB

Kwaliteit van eerstelijnslaboratoriumdiagnos-
tiek KCL MMB
Bij het criterium ‘kwaliteit’ spelen de hiervoor genoemde 
minimumeisen een belangrijke rol. Daarnaast kijken we 
bij de inkoop van KCL MMB ook naar de rol van het 
Diagnostisch Toetsoverleg (DTO). De samenwerking 
tussen aanvrager en aanbieder, die in dit overleg vorm 
krijgt, blijkt essentieel voor doelmatige diagnostiek-
aanvragen. Alleen door afstemming, terugkoppeling en 
regelmatige intervisie kan maximale kwaliteit worden 
geboden met een efficiënte inzet van middelen. Daarom 
sturen wij vanaf 2017 aan op een juiste organisatie, 
inhoudelijke inrichting en uitvoering van DTO’s.

Op basis van praktijkgesprekken en onderzoeken, hebben 
wij de volgende (minimale) criteria opgesteld voor het DTO:

1. Het DTO is een periodieke intervisiebijeenkomst, 
georganiseerd door de aanbieder KCL MMB, waaraan 
aanvragers (huisartsen) en aanbieder (vertegenwoor-
digd door inhoudsdeskundige werknemers) deelnemen;

2. Per DTO is het aantal deelnemende huisartsen 
dusdanig beperkt dat intervisie op individueel niveau 
mogelijk is;

3. Het DTO vindt plaats in de vorm van een bijeenkomst 
(deelnemers zijn fysiek aanwezig);

4. Ten minste 1 maal per jaar staan de volgende onder-
werpen op de agenda:

 a.  terugkoppelinformatie vanuit de aanbieders over 
het aanvraagvolume (in de vorm van informatie-
overzichten);

 b.  scholing op maat en kennisoverdracht over het 
individuele aanvraaggedrag van de deelnemende 
huisartsen;

 c.  afspraken die door de deelnemers zijn gemaakt 
als resultaatdoelstelling. Deze worden geëvalueerd 
op basis van de aanvraagcijfers na 1 jaar;

 d.  beoordeling van het resultaat van de gegeven 
adviezen (evaluatie via een verbetercyclus om te 
achterhalen of er meer doelmatige aanvragen zijn 
gerealiseerd).

Terugkoppelinformatie is voor CZ groep een vast onder-
deel van een goed functionerend DTO. Daaronder 
verstaan wij informatieoverzichten die zorgaanbieders 
periodiek en op verzoek aan huisartsen verstrekken. Deze 
overzichten geven inzicht in het aantal aangevraagde 
onderzoeken, maken relevante vergelijkingen op afge-
sproken onderwerpen en laten de volumeontwikkeling in 
de tijd zien. Hierdoor zijn veranderingen in het doelmatig 
aanvragen meetbaar.

Voor de informatieoverzichten1 hebben wij de volgende 
lijst van minimale vereisten opgesteld:

1. Het overzicht wordt periodiek door de zorgaanbieder 
aan de huisarts(en) toegezonden;

2. Het overzicht bevat de aangevraagde laboratorium-
diagnostiek van de huisarts(en) per patiënt (bijvoor-
beeld per 250 of 1000 patiënten) over meerdere jaren;

3. Het overzicht bevat de belangrijkste aangevraagde 
laboratoriumdiagnostiek (‘top 10‘ van de meest 
aangevraagde laboratoriumanalyses én ‘top 10’ van 
de meest kostbare laboratoriumanalyses);

4. Het overzicht bevat de aangevraagde laboratorium-
diagnostiek op een thema dat het DTO kiest;

5. De aangevraagde laboratoriumdiagnostiek wordt 
gespiegeld aan een representatieve referentiegroep 
(best practice HAGRO en overall gemiddelde van het 
laboratorium). Hier kan een waardering aan worden 
gehangen, bijvoorbeeld of er boven of onder het 
gemiddelde wordt gescoord.

Volume van eerstelijnslaboratoriumdiagnos-
tiek KCL MMB
Op het gebied van volume neemt CZ groep vanaf 2018 
het gemiddelde aantal analyses per order (van een 
individuele verzekerde) als uitgangspunt. Een goed 
gewogen gemiddelde geeft inzicht in wat we over de 
hele linie als norm voor doelmatigheid mogen zien. 
Aanbieders die meer dan een standaarddeviatie naar 
boven afwijken van het gewogen gemiddelde, delen  
we in categorie B in.

1   Informatieoverzichten worden verstrekt aan huisartsen met  

≥ 250 orders in 2017 bij de desbetreffende aanbieder.



Het vaststellen van het gemiddelde aantal analyses  
per order doen we zorgvuldig. We hebben een normaal-
verdeling gemaakt op basis van de gegevens van aan-
bieders die bij CZ groep hebben gedeclareerd. Hierbij 
hebben we rekening gehouden met uitschieters en met 
gewogen gemiddelden gewerkt. Dit betekent dat de omzet 
van onze verzekerden per aanbieder is meegenomen.  
Het gemiddelde is berekend op de totale omvang van  
het aantal orders.

S0 is het gewogen gemiddelde van de score van de 
aanbieders op het gemiddelde aantal analyses per order, 
waarbij rekening gehouden is met de omzet per aanbieder. 
De aanbieders die hoger scoren dan het gemiddelde plus 
1 maal de standaarddeviatie, vallen in categorie B. 

Degenen die daarbinnen vallen, worden in categorie A 
ingedeeld. Door te werken met een bandbreedte, houden 
we rekening met de verschillen in populatiekenmerken 
en de productmix van de aanbieders. We zien wel dat ten 
opzichte van vorig jaar het gemiddelde aantal analyses 
per order wat is gestegen met 0,3 analyses per order.

Prijs van eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek 
KCL MMB
Omdat de kosten van KCL MMB voor rekening van het 
eigen risico komen, hebben onze verzekerden direct baat 
bij een zo laag mogelijke prijs. Daarom is de prijs voor  
CZ groep een belangrijk criterium. Bij het vaststellen van 
onze eisen hebben we echter ook gekeken naar wat reëel 
is in de markt.

CZ groep heeft de gemiddelde korting berekend die 
aanbieders verstrekken op tarieven van zorgproducten 
beginnend met 07 die vallen in het OVP-segment 
(exclusief trombosezorg en verrichtingen van het CLB). 
Daarnaast hebben wij onderzoeken bestudeerd en 
gesprekken in het veld gevoerd. Dit alles vormt het 
uitgangspunt voor onze prijsindicator. Wij maken bij  
de zorginkoop voor 2018 onderscheid tussen aanbieders 
die minimaal 14,5% korting geven op de geldende NZa 
maximumtarieven van 1 januari 2017 (categorie A) en 
aanbieders die een hogere prijsstelling hanteren  
(categorie B). Deze korting is gelijk aan het prijscriterium 
van 2017, alleen gaan we nu uit van de geldende NZa 
maximumtarieven van 2017.

S0 = gewogen gemiddelde
S-1 =  gewogen gemiddelde min één maal de 

standaard deviatie
S+1  =  gewogen gemiddelde plus één maal de 

standaard deviatie
A  = A-lab voor dit criterium
B  = B-lab voor dit criterium

Normaalverdeling analyses per order per aanbieder

5,7 8,5

7,1

S0 S+1S-1

 A  B
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Alles voor betere zorg
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