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Inhoudsopgave

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

Dit zorginkoopbeleid voor 2018 moet u zien in de context 
van de verkiezingen en de coalitiebesprekingen.  
De Nederlandse samenleving spreekt zich uit over veel 
maatschappelijke thema’s. De zorg is daar een van. Er zijn 
weinig redenen om het huidige zorgstelsel te veranderen. 
Toch is het goed om in de komende tijd, ook in het 
zorgbeleid van de zorgverzekeraars, goed feeling te 
houden met de maatschappelijke wensen rondom de 
zorg en de betaalbaarheid daarvan. Onderwerpen die in 
de aanloop naar de verkiezingen volop aan de orde zijn 
gekomen. CZ groep wil voor 2018 het eerder ingezette 
beleid voor de inkoop van hulpmiddelen voortzetten. 
Maar we willen ook nadrukkelijk ruimte houden om  
mee te kunnen bewegen met expliciete keuzes die de 
samenleving en de volgende regering maken.

CZ groep heeft goede resultaten bereikt op het gebied 
van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van 
de hulpmiddelenzorg in hun onderlinge samenhang. 
Toch zijn er nog duidelijke verbeterpunten waar we de 
komende tijd graag aan willen werken. Zo zijn er voor de 
hulpmiddelenzorg vaak nog geen breed gedragen en 
objectieve behandelrichtlijnen en -protocollen op basis 

waarvan de verstrekking echt functioneel kan worden 
ingevuld. Voor een aantal soorten hulpmiddelen werken 
de betrokken landelijke partijen – gebruikersorganisaties, 
zorgprofessionals, leveranciers, fabrikanten en zorg-
verzekeraars – nu actief aan de ontwikkeling van 
kwaliteitsrichtlijnen. Met als doel deze te benoemen tot 
de landelijke zorgstandaard. Daarnaast missen we vaak 
nog systematische en objectieve gegevens over de 
kwaliteit van hulpmiddelenzorg, bijvoorbeeld in de vorm 
van patiëntervaringen. Ook is er vaak nog weinig inzicht 
in en transparantie over de uitkomsten van hulpmiddelen-
zorg. Deze belangrijke elementen en ontwikkelingen 
zullen een steeds duidelijker plaats krijgen in ons inkoop-
beleid voor de hulpmiddelenzorg.

In dit document geven we concreet aan wat voor 2018 
ons inkoopbeleid is ten aanzien van de verschillende 
hulpmiddelendossiers. Tijdens de contracteerperiode kunt 
u bij vragen of suggesties contact met ons opnemen. Waar 
mogelijk neemt CZ groep die mee in de contractafspraken. 
We vragen daarbij wel uw begrip voor het feit dat CZ 
groep met ruim 4.000 contractanten voor hulpmiddelen-
zorg niet alle individuele aspecten kan honoreren. 

We gaan ervan uit dat we met onze contracten voldoende 
faciliteiten kunnen bieden voor een kwalitatief goede, 
doelmatige en adequate hulpmiddelenzorg. 

In het zorgbeleid 2019 zullen wij nadrukkelijker de visie 
van de CZ groep presenteren over onze zorgvisie op de 
langere termijn.

Dion van Bommel
manager zorginkoop,
sector Hulpmiddelen en 
Zittend Ziekenvervoer
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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 4 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 
PROM’s. 
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 hulpmiddelen

Willen we in onze samenleving mensen langer zelfstandig 
laten functioneren, dan vormen hulpmiddelen daarbij 
een belangrijke schakel. Zij hebben een positief effect op 
de gezondheid, op het maatschappelijk functioneren en 
welbevinden van mensen. Daarmee dragen zij vaak bij 
aan een reductie op toekomstige kosten en/of een 
reductie van kosten in de aanpalende domeinen (sociaal, 
maatschappelijk, werk).

Sinds enkele jaren kent de Zorgverzekeringswet een 
functiegerichte aanspraak op hulpmiddelen. De zorg-
verzekeraar zorgt ervoor dat een verzekerde adequate 
hulpmiddelenzorg krijgt, conform de wettelijke aanspraak. 
Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud en vergoeding 
van zorg, maar ook om de kwaliteit, tijdigheid en 
bereikbaarheid van deze zorg. Het is belangrijk dat een 
hulpmiddel voor de individuele patiënt passend is.  
Om dat goed en eenduidig te kunnen realiseren, wordt 
momenteel een omslag naar functioneel denken en 
werken gemaakt. In 2016 is bijvoorbeeld gestart met de 
ontwikkeling van landelijke richtlijnen voor hoortoestellen, 
incontinentie-, stoma- en diabetestestmaterialen.

Hulpmiddelen moeten functioneel worden verstrekt. 
Maar ook doelmatig en met het oog op kostenbeheersing. 
Binnen een functionele oplossing kunnen vaak meerdere 
hulpmiddelen in verschillende prijsklassen worden ingezet. 
CZ groep beschouwt het als zijn taak om bij de zorginkoop 
uit te gaan van een beheersing van de collectieve 
zorgkosten. Dat is tenslotte een maatschappelijk belang. 
Daarbij is de keuze voor doelmatigheid noodzakelijk. 

Bij de inkoop van hulpmiddelen vindt CZ groep de 
volgende aspecten belangrijk:

1. Verbetering kwaliteit
Om de kwaliteit en doelmatigheid van de hulpmiddelen-
zorg te verbeteren en te borgen, zijn concrete criteria en 
richtlijnen nodig. Die moeten transparant zijn en voor 
iedereen in ons land gelden. CZ groep werkt daaraan mee. 
We gaan hiervoor de dialoog aan met patiënten, zorg-
professionals, leveranciers en fabrikanten. Verder nemen 
we actief deel aan de landelijke werkgroepen voor 
stoma-, incontinentie- en diabetestestmaterialen. Iedere 
werkgroep heeft de opdracht om concrete voorstellen uit 
te werken ter verbetering of borging van de kwaliteit van 
hulpmiddelenzorg. 

2. Gebruikers- en patiëntparticipatie 
CZ groep vindt het belangrijk om patiënten en gebruikers 
actief te betrekken bij het ontwikkelen en uitwerken van 
zorginkoopbeleid. De gebruiker weet immers als geen 
ander wat het effect is van de zorg die wordt genoten. 
We onderscheiden voor 2017 3 doelen van patiënt-
participatie:
1.  CZ groep en de patiëntenorganisaties werken meer 

(structureel) samen.
2.  CZ groep en de patiëntenorganisaties werken aan 

meer wederzijds begrip.
3.  CZ groep koopt zorg in die beter aansluit bij de 

belangen van de patiënt in termen van kwaliteit, 
toegankelijkheid, transparantie en resultaat.

Wij hebben met een aantal patiëntenorganisaties actief 
en gestructureerd contact als het gaat om de inkoop van 
hulpmiddelen. Dat aantal neemt sinds 2 jaar toe. Als 
voorbeeld noemen we: de Diabetes Vereniging Nederland 
(DVN), de Stomavereniging, de Dwarslaesie Organisatie 
Nederland (incontinentiemateriaal), de Incoclub, het 
Longfonds, de ApneuVereniging en de Nederlandse 
Vereniging Voor Slechthorenden (NVVS). 
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3. Waardegedreven zorginkoop
CZ groep streeft naar waardegedreven zorginkoop. Dit is 
zorg van hoge kwaliteit, tegen acceptabele kosten. Bij 
hulpmiddelen hebben we de afgelopen jaren proces- en 
structuur indicatoren een plek gegeven in ons zorg-
inkoopbeleid. Wij selecteren zorgaanbieders op basis van 
de uitkomsten op deze indicatoren. Om de omslag naar 
waardegedreven zorginkoop te maken willen we de 
kwaliteit van zorg verder verhogen door ook naar de 
klanttevredenheid van de geleverde zorg te kijken.  
CZ groep speelt een rol bij het opzetten en verder 
doorontwikkelen van klanttevredenheidsonderzoeken  
bij hulpmiddelengebruik. Daarnaast streven we ook,  
daar waar mogelijk en in overleg met gebruikers, naar  
de verbetering en aanscherping van proces- en structuur-
indicatoren. We willen de uitvoering daarvan structureel 
bewaken. Ook start CZ groep met het inzetten van 
klanttevredenheidsinformatie bij de zorginkoop en bij het 
gidsen van verzekerden. We maken het gecontracteerde 
zorgaanbod nog transparanter. In dat kader publiceren 
we voor een aantal hulpmiddelen op onze website:
• het gecontracteerde assortiment;
• de afgesproken tarieven;
•  de kwaliteitsafspraken die CZ groep met zorg-

aanbieders heeft gemaakt.

4. Kosten beheersbaar houden
CZ groep wil met zijn inkoopbeleid inzetten op een 
verdere kostenbeheersing en -borging, en waar mogelijk 
op een kwaliteitsverhoging van de hulpmiddelenzorg. 
Gelet op de ontwikkelingen binnen de hulpmiddelenmarkt 
in de afgelopen jaren, zien we reële mogelijkheden om 
enerzijds de zorgkosten te verlagen en anderzijds de 
kwaliteit en de dienstverlening op peil te houden. 

Deze kansen willen we benutten. Via een gericht zorg-
inkoopbeleid willen we de verschillende deelmarkten 
doelmatiger laten werken. 
Door deze mogelijkheden te benutten, kunnen we een 
beter resultaat bereiken als het gaat om de kwaliteit en 
de kosten van de zorg. Om de zorgkosten beheersbaar te 
houden, neemt CZ groep de volgende maatregelen:
• toepassing van schaalvergroting;
• selectieve inkoop bij een beperkte groep leveranciers;
•  invoering van dagprijs- of clusterprijsmethodieken, 

waarmee we verspilling van materiaal voorkomen en 
functiegerichte verstrekking faciliteren;

•  grootschalige toepassing van het “directmodel” van 
verstrekking (zonder tussenschakels naar de eind-
gebruiker);

•  transparante prijsafspraken met leveranciers door de 
daadwerkelijke kosten inzichtelijk te maken.



10

3  Uitgangspunten bij de inkoop 
van hulpmiddelen 

3.1 Uitgangspunten

•  CZ groep neemt in de contracten met zorgaanbieders 
concrete en toetsbare criteria op in een kwaliteits-
paragraaf. Zo borgen we de kwaliteit van de hulp-
middelenverstrekking. We gebruiken daarvoor waar 
mogelijk bestaande kwaliteitsnormeringen en 
certificeringen. CZ groep kijkt voortdurend naar de 
actualiteit en we updaten onze criteria met de laatste 
ontwikkelingen en aanpassingen. We bewaken daarbij 
nadrukkelijk en structureel de naleving van criteria  
en vereisten.

•  CZ groep vindt het belangrijk dat er functionele 
criteria en protocollen komen voor de verstrekking 
van hulpmiddelen. Wij willen de ontwikkeling hiervan 
stimuleren en deze documenten mee ontwikkelen en 
onderhouden. Wij gaan daarbij uit van de bepalingen 
in ons zorginkoopdocument Hulpmiddelen, maar ook 
van de richtlijnen en protocollen uit het Kwaliteits-
register van het Kwaliteitsinstituut. Bijvoorbeeld van 
de modules Continentiezorg, Stomazorg en Diabetes-
zorg.

•  CZ groep wil zijn verzekerden voldoende toegang tot 
zorg bieden. Die toegang kunnen we waarborgen 
door in de inkoopafspraken ook toegangstermijnen 

vast te leggen. We versterken het zelfmanagement, 
we realiseren de ketenzorg en de substitutie van de 
tweede naar de eerste lijn. Daardoor maken we de 
zorg goedkoper. Daardoor kunnen de zorgaanbieders 
zich ook richten op hun kerntaken. CZ groep wil zijn 
verzekerden informeren over het gecontracteerde 
zorgaanbod. We communiceren keuze-informatie en 
scheppen daarmee heldere verwachtingen. Dit leidt 
ertoe dat verzekerden zelfstandig of met hulp van CZ 
groep snel de benodigde zorg kunnen krijgen. 

•  CZ groep hecht veel waarde aan de kwaliteit van zorg. 
Deze kwaliteit stellen we onder meer vast op basis 
van patiëntervaringen, die we meten met de PROM’s 
(Patient Related Outcomes Measures), de CQI 
(Consumer Quality Index) en de PREM’s (Patient 
Reported Experience Measures). Wij verwachten dat 
alle zorgaanbieders deelnemen aan de landelijke 
metingen die voor hen van toepassing zijn. Deze zijn 
te vinden op www.patientervaringsmetingen.nl.  
Het is de bedoeling dat zorgaanbieders hierbij de 
werk- en meetinstructies volgen die zij vinden op 
www.patientervaringsmetingen.nl. Zorgaanbieders 
gaan hiervoor een overeenkomst aan met een 
gecertificeerd meetbureau en met Stichting Miletus.  
 

Deze overeenkomst borgt de zorgvuldigheidseisen  
en de eisen die worden gesteld aan het delen van de 
data. CZ groep gebruikt de resultaten van de landelijke 
metingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 
We passen onze zorginkoop erop aan en gebruiken de 
informatie om onze verzekerden te helpen de juiste zorg 
te vinden. Daarnaast zetten we klanttevredenheids-
onderzoeken in bij het verder optimaliseren van de 
zorginkoop.

•  Door scherpe zorginkoop kan CZ groep een stabiel en 
laag premiebeleid handhaven. We maken niet alleen 
scherpe inkoopafspraken, maar zetten ook in op 
inkopen op waarde en op een selectieve zorginkoop. 
Door de zorg (zowel in de eerste als de tweede lijn) 
beter op elkaar af te stemmen in termen van resultaat 
en niet in termen van proces, kunnen we bijdragen 
aan een verdere beheersing van de zorgkosten.

•  CZ groep koopt selectief in waar dit mogelijk is en 
waar dat een toegevoegde waarde geeft op het 
gebied van de kosten en/of de kwaliteit van zorg. Een 
vermindering van het aantal leveranciers zorgt ervoor 
dat er op een grotere schaal kan worden gewerkt. 
Daardoor kan de contractprijs omlaag, wat leidt tot 
een daling van de zorgkosten. Bovendien neemt de 
ervaring toe, wat goed is voor de kwaliteit en service.

www.patientervaringsmetingen.nl
www.patientervaringsmetingen.nl


11

•  In het verlengde hiervan past CZ groep waar mogelijk 
het concept van verstrekking en dienstverlening op 
afstand breder toe. Daarbij letten we scherp op de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg voor 
onze verzekerden.

•  CZ groep past het systeem van cluster- of dagprijzen 
binnen steeds meer hulpmiddelendossiers toe. 
Hierdoor krijgen leveranciers meer ruimte om de 
verstrekking echt functioneel in te vullen. Het is 
belangrijk om met de cluster- en dagprijzen goed aan 
te sluiten op behandelcriteria, de richtlijnen en de 
protocollen voor verstrekking. Met het systeem van 
cluster- en dagprijzen gaan we verspilling en het 
ondoelmatig gebruik van hulpmiddelen tegen.

3.2 Minimumeisen 

De overeenkomsten in onderstaand schema biedt CZ groep 
opnieuw aan, met als ingangsdatum 1 januari 2018. 

Daarbij hanteren we voor alle overeenkomsten de 
volgende algemene minimumeisen:
•  De zorgaanbieder declareert de zorg door de declaratie-

gegevens aan te leveren via de internetapplicatie 
www.vecozo.nl. Hij is in staat gebruik te maken van 
de functionaliteiten van Vecozo. 

•  Het kan zijn dat een hoofdaannemer gebruikmaakt van 
onderaannemers. In zo’n geval is de hoofdaannemer 
volledig aansprakelijk voor het nakomen van de 
verplichtingen die voortvloeien uit de inschrijving én 
voor de uitvoering van de overeenkomst. De hoofd-
aannemer is ook aansprakelijk voor de nakoming van 
de verplichtingen door de onderaannemer(s) die hij 
heeft ingeschakeld. De zorgaanbieder mag enkel 

gebruikmaken van onderaannemers die hij voor 
aanvang van de overeenkomst schriftelijk aan CZ groep 
heeft gemeld. CZ groep moet toestemming hebben 
verleend voor de inschakeling van die onderaannemers. 

•  De zorgaanbieder moet ingeschreven staan bij de 
Kamer van Koophandel. 

•  De zorgaanbieder beschikt in 2018 over minimaal  
1 AGB-code voor de zorgregistratie en zorgdeclaratie.

•  De zorgaanbieder beschikt over een bedrijfs-
aansprakelijkheidsverzekering die voldoende  
dekking biedt. 

•  De zorgaanbieder leeft aantoonbaar de Gedragscode 
Medische Hulpmiddelen na volgens de tekst van de 
laatst geldende versie. 

•  De zorgaanbieder verplicht zich jegens de zorg-
verzekeraar om zorg te leveren die voldoet aan de 
wet- en regelgeving die voor de zorgaanbieder 
relevant is: 

 -  de Wet op de geneeskundige behandelings-
overeenkomst (WGBO);

 -  de Wet op de Beroepen in de individuele  
gezondheidszorg (Wet BIG);

 - de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp);
 -  de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
 -  landelijke c.q. regionaal vastgestelde kwaliteits-

standaarden, richtlijnen en protocollen.

www.vecozo.nl
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Overeenkomst Minimumeisen
Verbruiksartikelen
Wondverbandmiddelen • Landelijk kunnen distribueren (ook bij spoed), met centrale uitvoering van de intake van cliënten.

•  BIG-geregistreerde verpleegkundige op hbo-niveau. Vanaf 2019 dient de zorgaanbieder een BIG-geregistreerde 
wondverpleegkundige op hbo-niveau in dienst te hebben.  

Trachea-canules • Landelijk kunnen distribueren (ook bij spoed).
• BIG-geregistreerde verpleegkundige(n) gespecialiseerd in het verzorgen van een tracheastoma en een tracheacanule.

Horen
Gehoorhulpmiddelen •  De zorgaanbieder heeft het StAr-keurmerk “erkend audicien”. Hij heeft daarnaast één of meer StAr-geregistreerde 

(triage) audicien(s) in dienst. Of hij heeft het SEMH-audiciencertificaat.
•  De audicien is in het bezit van een bewijs van vakbekwaamheid audicien afgegeven door de SVGB of van het 

FIDA-audiciensdiploma. 
•  De audicien past de meest recente versie van het hoorprotocol toe, zoals landelijk vastgesteld.
• Zijn apparatuur voldoet aan de inrichtingseisen conform de geldende ISO-norm. 
• Hij neemt deel aan de landelijke benchmarkmeting PREM. 

Wek- en waarschuwings-installaties • Landelijke levering.
• Brandrookmelders worden aangebracht volgens de eisen in het laatste Bouwbesluit. 
• De rookmelders moeten voldoen aan de NEN-EN 14604. 
•  Brandrookmelders dienen geïnstalleerd en gemonteerd te worden overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant 

en conform de richtlijnen uit de NEN 2555:2008. 
Pro-/orthesen
Orthesen • Erkenning conform de Erkenningsregeling Orthopedische Instrumentmakerijen. 
Sta-orthesen • Landelijk kunnen distribueren.
Oogprothesen • De aanmeting van een scleralens dient te geschieden door een gediplomeerd opticien.
Gelaatsprothesen • Geen specifieke minimumeisen.
Mammaprothesen • Erkenning conform de Erkenningsregeling Mammacare. 
Voet/schoen
Orthopedische schoenen • Erkenning conform de Erkenningsregeling Orthopedische Schoentechnische Bedrijven.
Verbandschoenen en allergeenvrije schoenen • Erkenning conform de Erkenningsregeling Orthopedische Schoentechnische Bedrijven.

Daarnaast gelden de volgende specifieke minimumeisen 
om voor een overeenkomst in aanmerking te kunnen 
komen:
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Inrichtingselementen
Antidecubitus zitkussens en matrassen •  De zorgaanbieder beschikt over een ISO-certificering 13485 (versie 2012) voor de hele keten die is afgegeven door 

een geaccrediteerde instantie. Scope: ISO 13485:2003 en ISO 13485:2012. Het indiceren, adviseren, verstrekken 
 (verhuren en verkopen) en installeren van antidecubitus hulpmiddelen. Het beheren, onderhouden, repareren,  
reinigen, desinfecteren en retour halen van antidecubitus hulpmiddelen.

•  De zorgaanbieder beschikt over voldoende BIG-geregistreerde en wondverpleegkundigen in loondienst. Voldoende is  
1 BIG-geregistreerde verpleegkundige per 40 opdrachten (indicaties en herindicaties) per week én 1 wondverpleegkundige 
per 15 BIG-geregistreerde verpleegkundigen. De wondverpleegkundige is gediplomeerd voor de eenjarige opleiding tot 
wondverpleegkundige in het Radboud Zorgacademie in Nijmegen of het Erasmus MC in Rotterdam.  

• Landelijk kunnen distribueren.
Aangepaste tafels • Landelijk kunnen distribueren.
Aangepaste stoelen voor kinderen • Landelijk kunnen distribueren.
Mobiliteit
Eenvoudige mobiliteits-hulpmiddelen voor slechtzienden • Landelijk kunnen distribueren.
Zien/communicatie
Gezichtshulpmiddelen • Opticien met diploma Contactlensspecialist of Optometrist.
Beeldschermloepen • Landelijk kunnen distribueren.
Communicatieapparatuur bij motorische en mentale 
stoornissen

• Landelijk kunnen distribueren.

In- en uitvoerapparatuur voor slechtzienden • Landelijk kunnen distribueren.
Daisy-apparatuur • Landelijk kunnen distribueren.

Voor de hulpmiddelen die niet in bovenstaand  
overzicht worden genoemd, geldt dat de huidige 
overeenkomsten doorlopen. Hiervoor heeft CZ groep 
voldoende gecontracteerd en bieden we geen nieuwe 
overeenkomsten aan.

Voor het aandachtsgebied wondverbandmiddelen start 
CZ groep een nieuwe inkoopprocedure. In een separaat 
zorginkoopdocument Wondverbandmiddelen beschrijven 

wij die procedure. De inschrijfprocedure staat open voor 
iedere zorgaanbieder die aan de vereisten voldoet.  
CZ groep stelt geen maximum aan het aantal te  
contracteren zorgaanbieders voor wondverbandmiddelen. 
Het zorginkoopdocument “Wondverbandmiddelen” 
publiceren we separaat op 1 april 2017 via de website van 
CZ groep. Er zijn meerdere sectoren betrokken bij de 
complexe wondzorg. In het genoemde document gaan 
we in op het beleid inzake de wondverbandmiddelen.  

In ons document “Waardegedreven zorginkoop bij 
complexe wonden” vindt u onze uitgebreide visie op 
complexe wondzorg, waarbij we ons beleid voor alle 
betrokken sectoren toelichten. 

Overeenkomst Minimumeisen

https://www.cz.nl/~/media/zorgaanbieder/actueel/hulpmiddelen/inkoopdocument-wondverbandmiddelen.pdf?revid=79b70d20-4271-464d-a727-04998441677d
https://www.cz.nl/wzwonden
https://www.cz.nl/wzwonden
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Regie voeren
In enige mate zelf keuzes kunnen  
maken over aspecten waar je waarde  
aan hecht; is van hogere waarde  
en altijd nastrevenswaardig

Functioneren
In staat zijn zelf uit te voeren  
wat je wilt

3.3 Zorginnovatie

CZ groep wil voorstellen en ideeën op het gebied van 
zorginnovatie de ruimte geven. Deze ideeën kunnen te 
maken hebben met een specifiek hulpmiddel of met het 
gebruik van een (nieuw) hulpmiddel in een keten-
zorgproces. Wij zullen de voorstellen van zorgaanbieders 
steeds beoordelen op de volgende criteria:
•  Het hulpmiddel moet voldoen aan de stand van de 

wetenschap en praktijk.
•  Het gebruik van het hulpmiddel moet zijn ingebed  

in het bredere (keten)zorgproces van de behandeling 
van de patiënt. Het moet daarin een toegevoegde 
waarde hebben.

•  De inzet van het innovatieve hulpmiddel moet 
doelmatig zijn in vergelijking met de oude situatie. 
Kosten en kwaliteit moeten goed met elkaar in 
evenwicht zijn.

Daarnaast kijken we naar de mate waarin het innovatieve 
hulpmiddel zorgt voor substitutie in het zorgproces.

3.4 Zelfredzaamheid

CZ groep wil de zelfredzaamheid stimuleren. We zien het 
als onze belangrijkste maatschappelijke opdracht om de 
kwaliteit van de zorg te verbeteren en die zorg betaalbaar 
en toegankelijk te houden. 

Onder zelfredzaamheid verstaan we de mate waarin  
een persoon zelf de regie kan voeren over zijn leven én 
zelfstandig kan functioneren. Hoe meer regie iemand 
heeft over zijn eigen leven en hoe zelfstandiger hij 
functioneert, hoe groter daarmee ook de patiënt-
betrokkenheid en de ervaren kwaliteit van zorg.  

“Zelfredzaamheid is de mate waarin een persoon in staat is zelf de regie  
te voeren over zijn leven én in staat is zelfstandig te functioneren.”

Het uitgangspunt is dat ‘zelfredzaamheid’ (regie kunnen voeren) en ‘zelfmanagement’  
(zelf kunnen functioneren) onderling dermate verbonden zijn met elkaar, dat het niet behulpzaam  

is de twee begrippen los van elkaar te gebruiken. We streven ernaar vanaf nu het begrip zelfredzaamheid  
te gebruiken en bedoelen daar zowel regie voeren en functioneren. 

 

 

Wi ls  - 
on bekwaam

(Niet in staat zelf- 
standig regie te voeren)

Afhankelijk van  
formele zorg

(In enige mate van formele zorg   
afhankelijk om te functioneren  

of  regie te voeren)

Samenredzaam
(Met een naaste in staat tot regie en  functioneren)

Zelfredzaam
(Eigen regie én zelfstandig functioneren)

Soms is een  
wilson bekwaam persoon 

wel in staat zelf te  
fu nctioneren op enig  

niveau. We spreken dan 
toch van verminderde  

zelfredzaamheid.
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Door een hogere patiëntbetrokkenheid sluit de zorg 
beter aan bij de behoefte van de patiënt. CZ groep kan 
dan meer zorg op maat leveren.

De opbouw van de mate van zelfredzaamheid die een 
persoon heeft, staat in driehoek op pagina 14.

CZ groep vindt het belangrijk dat de zorgaanbieder bij 
het verlenen van zorg altijd de zelfredzaamheid van de 
patiënt als uitgangspunt neemt. 

Herkent u deze ambitie? Dan treden we hierover graag met 
u in gesprek om te zien wat we samen kunnen bereiken.
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4 Proces contractering 2018

4.1 Tijdpad

De zorginkoop van hulpmiddelen bestaat uit de  
volgende fasen:

Nieuwe zorgaanbieders 
CZ groep maakt voor het aangaan van een overeenkomst 
onderscheid tussen bestaande en nieuwe zorg-
aanbieders. Een bestaande zorgaanbieder heeft in 2017 
een overeenkomst voor het betreffende hulpmiddel  
met CZ groep op basis waarvan hij zorg bij CZ groep 
heeft gedeclareerd. Zorgaanbieders die in 2017 geen  
overeenkomst voor het betreffende hulpmiddel hebben 
met CZ groep, beschouwen wij als nieuwe zorgaanbieders. 
Uitgangspunt is dat wij voldoende zorg kunnen inkopen 
bij onze bestaande zorgaanbieders. Wanneer een nieuwe 
zorgaanbieder in aanmerking wil komen voor een 
overeenkomst, beoordeelt CZ groep of het wenselijk en 
noodzakelijk is om een nieuwe zorgaanbieder te  
contracteren vanuit het oogpunt van kwaliteit,  
toegankelijkheid, doelmatigheid en innovatie van de zorg 
voor de doelgroep. Als we van mening zijn dat we al in 
voldoende mate aan onze zorgplicht voldoen, zien wij af 
van contractering van de zorgaanbieder. Wij kunnen hierop 
een uitzondering maken. CZ groep wil de kans bieden aan 
nieuwe zorgaanbieders die een duidelijk aantoonbare 
meerwaarde of een duidelijke innovatie bieden ten 
opzichte van het reeds gecontracteerde zorgaanbod.

Activiteiten Planning
Fase 1: marktverkenning 1 november 2016 tot 1 april 2017
Fase 2:  publicatie van het inkoopbeleid 2018 1 april 2017
Fase 3:   consultatie patiëntenverenigingen en  

zorgaanbieders
1 november 2016 tot 1 april 2017

Fase 4:   overeenkomsten worden door CZ groep  
aangeboden. Nieuwe zorgaanbieders kunnen 
hun interesse voor een overeenkomst tot  
1 augustus 2017 kenbaar maken.  
De overeenkomsten worden digitaal aangeboden, 
met uitzondering van de overeenkomsten 
Gehoorhulpmiddelen en Orthesen, deze worden 
op papier aangeboden. De reactietermijn na het 
aanbieden van de overeenkomst is 3 weken. 

1 juni tot 1 oktober 2017

Fase 5:   publicatie van het gecontracteerde  
zorgaanbod 2018

12 november 2017
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4.2  Publicatie gecontracteerd 
zorgaanbod

Uiterlijk 12 november 2017 presenteren we de  
gecontracteerde zorgaanbieders voor 2018. CZ groep 
publiceert dan op www.cz.nl/zorgvinder een lijst met 
zorgaanbieders per aandoening, behandeling, specialisme, 
zorgsoort en leverancier. De gebruiker van de website 
ziet dan de volgende informatie:
• de 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

Hebt u vragen over de inhoud van dit document, wilt u 
uw interesse voor een overeenkomst kenbaar maken of 
hebt u een voorstel op het gebied van zorginnovatie? 
Dan kunt u een e-mail sturen naar rz.hulpmiddelen@cz.nl. 
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.  
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de zorg-
inkoper die u al kent. Aanvragen voor een nieuwe 
overeenkomst die na 1 augustus 2017 binnenkomen, 
nemen we niet meer in behandeling.

www.cz.nl/zorgvinder
mailto:rz.hulpmiddelen%40cz.nl?subject=
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5  Betrekken van verzekerden  
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 zorginkoop-
beleid 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 themabijeenkomsten 
waarin we met verschillende patiëntenorganisaties 
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 zorginkoop-
beleid. 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.

Voorafgaand aan de inkoopcyclus wil CZ groep de 
komende jaren de patiëntenorganisaties consulteren.  
We nemen dan hun wensen en ideeën zoveel mogelijk 
mee bij het bepalen van ons inkoopbeleid. Die vraag naar 
gebruikerservaringen en -wensen zetten we als eerste 
gestructureerd uit voor incontinentie- en stomamaterialen. 
Dit willen we graag doen in samenspraak met de 
betreffende patiëntenverenigingen en gecontracteerde 
leveranciers. Daarnaast willen we de contacten  
intensiveren met de NVVS, de ApneuVereniging, het 
Longfonds en de Borstkankervereniging Nederland.

Door gebruikersorganisaties bij de zorginkoop te betrekken, 
kunnen we de wensen van de gebruiker ook daadwerkelijk 
meenemen. Op dit gebied zijn het afgelopen jaar al 
resultaten behaald. Zo hebben we samen met de 
Diabetes Vereniging Nederland een patiëntervarings-
onderzoek uitgevoerd. De verbeterpunten die hieruit 
voortkwamen, hebben we doorgevoerd in het inkoop-
beleid 2018.
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Alles voor betere zorg
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