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Zinnige zorg:  
patiënt centraal en ver-
spilling voorkomen

1 Inkoopbeleid 
2018
Het duurzaam betaalbaar houden 
van de zorg is een enorme maat
schappelijke uitdaging. We zien het 
als onze voornaamste opdracht om 
daaraan een bijdrage te leveren.  
Samen met onze partners in de zorg: 
patiënten en zorgaanbieders.  
Wij geloven dat onze focus op betaal
baarheid mogelijk is zonder dat dit 
ten koste gaat van de kwaliteit van 
zorg. Integendeel zelfs, kwaliteit  
en kostenbeheersing kunnen elkaar 
versterken. Daarom zetten wij in  
op zinnige zorg: betere zorg voor  
de patiënt, tegen lagere kosten  
– mede dankzij en altijd samen met 
zorgaanbieders. 
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Zorginkoop VGZ: samen werken 
aan zinnige zorg

Zinnige zorg is betere zorg voor de patiënt, 
tegen lagere kosten. We zien het als onze rol om 
zinnige zorg te faciliteren en stimuleren. Daarbij 
geloven we in cocreatie met zorgaanbieders, 
belangenorganisaties, patiënten en andere ver
zekerden. Door de kosten in de hand te houden, 
hoeven premies en eigen risico minder te stij
gen. Zo leveren we een bijdrage aan de solidari
teit. 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 met ingang van 2018 de kwali
teits en volumenormen van de beroepsgroep en 
stellen geen nieuwe, extra hoge normen.  
We houden wel oog voor de kwaliteit die alle 
instellingen en zorgaanbieders leveren. In het 
bijzonder kijken we naar Good Practices bij 
koplopers, ofwel initiatieven die de kosten van 
behandelingen reduceren en tegelijkertijd de 
kwaliteit van zorg verbeteren. Daar leren we 
graag van. Hebt u in uw organisatie mooie voor
beelden van zo’n Good Practice? 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
In onze leer en proeftuinen zijn we ook al con
creet aan de slag met Good Practices. VGZ is 
actief in drie van de negen proeftuinen die het 
ministerie van VWS heeft aangewezen. Daar
naast gaan we aan de hand van initiatieven 
van zorgaanbieders actief op zoek naar nieuwe 
werkwijzen die leiden tot betere zorg tegen 
lagere kosten. Dat doen we in diverse leertuinen 
in Nijmegen, Gorinchem, Uden, Noord Limburg 
en de Drechtsteden. Op dit moment hebben 
zorgaanbieders verschillende Good Practices 
geïdentificeerd die aantoonbaar leiden tot zin
nige zorg. Wij zetten ons maximaal in voor een 
brede implementatie van deze (nieuwe) werk
wijzen en concepten. Dat doen we onder meer 
door aanbieders die aan de hand van Good 
Practices met ons aan de slag willen, voorrang 
te geven in onze contractering. Bijvoorbeeld via 
meerjarencontracten en/of afwijkende volume 
en prijsafspraken. Onze inkopers laten u daarom 
graag actief de Good Practices zien die leiden 
tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kos
ten. Daarbij gaan ze ook graag 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. 

De patiënt staat centraal

We geven mensen bij voorkeur zelf de regie over 
hun gezondheid, zowel binnen de zorg als bin
nen het sociale domein. We onderschrijven het 
belang van samen beslissen en een sterke positie 
van de patiënt. Wanneer patiënten actief wor
den betrokken bij de diagnose en behandeling, 
kiezen zij bewust voor zorg die past bij de wijze 
waarop zij hun leven willen invullen. Door zorg
vuldige diagnostiek krijgen patiënten zorg die bij 
hen past en op de juiste wijze wordt geleverd, 
zonder dubbelingen of verspilling. Omdat het 
belangrijk is dat mensen beter en langer zelfstan
dig (thuis) kunnen leven is versterking van het 
sociale domein belangrijk. Daartoe werken we 
waar mogelijk samen met gemeenten en zorg
aanbieders in de eerstelijn. 

Van elkaar leren

Werken aan zinnige zorg doet én kan 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 bereidheid 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 eerstelijn tot de 
specialistische geestelijke gezondheidszorg.

Verspreid door dit document vindt u een aantal 
voorbeelden van Good Practices.
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Onze visie op medisch  
specialistische zorg 

Onze ambitie bij medisch specialistische zorg is 
om samen met u zinnige zorg te realiseren. Wij 
zien ons gesteund door zorgaanbieders die deze 
ambitie omarmen, zoals het Maastricht UMC, 
Catharina Ziekenhuis, Elisabeth Tweesteden  
Ziekenhuis en Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. 
Voor 2017 hebben we met een aantal ziekenhui
zen al meerjarencontracten gesloten gericht op 
het realiseren van zinnige zorg. Het gaat dan om 
het Westfriesgasthuis, de Noordwest Ziekenhuis
groep, Rivas, Ziekenhuis Bernhoven en het  
Radboud UMC. We hebben met hen een plat
form gecreëerd om van elkaar te leren en elkaar 
te inspireren. 

Het traject van zinnige zorg is er een van een 
lange adem met elkaar, een traject waar we 
samen met u mee aan de slag gaan. Samen met 
u gaan we op zoek naar methoden en werk
wijzen die de kwaliteit van de zorg verbeteren en 

bijdragen aan kostenbeheersing. Dat 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 kostenbeheersing, heeft dat immers 
meerwaarde voor patiënten. 

Naast de implementatie van de Good Practices 
kijken we in het inkoopproces naar prijs en volu
meverschillen voor diagnoses en behandelin
gen. Zo zetten we ons inkoopbeleid van 2017 en 
de speerpunten uit 2017 voort. We kopen bij u 
volumes in die aansluiten bij de ontwikkeling van 
de vraag, zoals wij die inschatten.
De totale inkoop vertalen we in een totaalaf
spraak met een vorm van verkaveling, inclusief 
zorglever garantie. 

De kern van ons beleid blijft dus: Good Practices 
en de thema’s prijs, volume en kwaliteit.

Prijs
Wij differentiëren ons prijsbeleid naar zorg
product, zorgproductgroep en totaalgroep aan 
doeningen. Zowel bij het vrije als het gereguleer  
de segment kijken wij wat we reële tarieven  
vinden. Dit doen wij op basis van marktconforme 
kadertarieven en normatief opgebouwde prijzen, 
onderlinge vergelijkingen en historische prijs
ontwikkelingen. Wij dringen de variatie in prijzen 

per product verder terug, zodat onze verze
kerden voor hetzelfde product zoveel mogelijk 
dezelfde marktconforme prijs betalen. Hierbij 
hebben wij er nadrukkelijk oog voor dat meer 
tijd voor de patiënt tot een hoger tarief, maar tot 
uiteindelijk lagere kosten kan leiden. 

In de loop van 2016 hebben wij onze verzekerden 
inzicht gegeven in de afgesproken prijzen van 
een behandeling tot een maximum van € 885 
euro. In 2017 doen we wij dit met de afgespro
ken tarieven 2017 tot € 885 euro en onderzoeken 
wij of we hier een volgende stap in zetten. We 
brengen prijsverschillen tussen zorgaanbieders 
in kaart. We nemen de resultaten nadrukkelijk 
mee in onze inkoopgesprekken van 2018.
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Volume
We toetsen in de offertefase 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 en 2017 te monitoren en 
de uitkomst hiervan te betrekken bij de inkoop
afspraken. Wij bespreken per kwartaal met u 
de productie en de onderhanden werk positie. 
Bovendien schenken we aandacht aan de prak
tijkvariatie van enkele behandelingen binnen de 
instelling evenals substitutie naar de eerstelijn. 

Kwaliteit
VGZ bepaalt 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 wel kwaliteitsindicatoren en nor
men om doelmatigheid en kwaliteitsverschillen 
te meten en vast te stellen. Bij het vaststellen 
van uitkomstindicatoren trekken we op met 
andere zorgverzekeraars. Na afstemming met 
zorgaanbieders en patiëntenverenigingen volgt 
vaststelling door het Zorginstituut Nederland 
(ZiNL). Wij hebben deze kwaliteitsindicatoren 
geanalyseerd. Vervolgens hebben we bruikbare 
indicatoren geselecteerd op basis van de voor 
ons relevante criteria (uitkomsten, zinnige zorg 
en praktijkvariatie). Deze verwerken we in de 
dashboards die we met u bespreken. Zo willen 
wij waarborgen dat onze verzekerden zorg van 

goede kwaliteit ontvangen. Zie bijlage 1 voor de 
lijst met geselecteerde indicatoren en een uitge
breidere toelichting. Verder houden wij ons aan 
de voorwaarden (voorwaardelijke toelating) die 
ZiNL stelt bij de behandeling van een aantal aan
doeningen. De meest actuele lijst van voorwaar
delijke toelatingen vindt u hier: https://www.
zorginstituutnederland.nl/pakket/werkwijze+-
pakketbeheer/voorwaardelijke+toelating. 

Wij zien dat de beroepsgroepen onze hogere 
normen (deels) hebben overgenomen (zoals bij
voorbeeld de minimumnorm voor ingrepen bij 
blaaskanker van tien naar twintig ingrepen per 
jaar en voor bariatrie van honderd naar tweehon
derd ingrepen per jaar) of actief bezig zijn om 
hun normen tegen het licht te houden en waar 
nodig aan te passen. Wij juichen deze ontwik
kelingen toe. Per 2018 vervallen daarom onze 
VGZminimumnormen.

Zorg conform de stand van de wetenschap
en praktijk
De zorg die wij contracteren moet voldoen  
aan de eisen die de wet en regelgeving aan  
de uitoefening stelt. Zorg die niet conform de 
stand van de wetenschap en praktijk is, ver
goeden wij niet en mag niet bij ons worden 
gedeclareerd. Het gaat daarbij om zorg waar
voor (nog) onvoldoende wetenschappelijk 
bewijs is dat deze effectief en veilig is. De wijze 

waarop dit door ZiNL wordt beoordeeld kunt 
u vinden in het rapport van ZiNL ‘Beoordeling 
stand van de wetenschap en praktijk’, waarvan 
in januari 2016 een geactualiseerde versie is 
gepubliceerd (zie: www.zorginstituutnederland.
nl). Een actueel overzicht van de standpunten  
en adviezen is te vinden op de website van  
Zorginstituut Nederland: www.zorginstituut 
nederland.nl/publicaties/rapporten.
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Zinnige zorg bij  
hart- en vaatziekten,  
chronische aandoeningen, 
veelvoorkomende  
behandelingen, farmacie 
en diagnostiek

2 Toelichting 
op onze criteria
We kopen zorg in op basis van  
minimumnormen en nieuwe inzich
ten uit Good Practices. Daarnaast 
focussen we bij de inkoop van  
medischspecialistische zorg in 2018 
op een aantal speerpunten. Deze 
lichten we toe in dit hoofdstuk.  
Daarnaast leest u hier hoe we om
gaan met de financiering van on
derhanden werk, nieuwe toetreders, 
diversiteit van zorgaanbieders,  
misbruik en oneigenlijk gebruik en 
selectieve inkoop.  
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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. Criteria voor Good Practices zijn de 
volgende:
•  Initiatieven die doelmatigheid in de zorg sti

muleren;
•  Waarvan het positieve resultaat al meetbaar 

bewezen is;
•  Die ook op andere plekken (geschaald) toe

pasbaar zijn; 
•  En waarvoor een zorgverlener een ambassa

deursrol kan en wil vervullen.
 
Wij zijn actief op zoek naar dit soort initiatieven 
die de zorg verbeteren en de doelmatigheid ver
der 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.

Good Practice: 

Functieonderzoek na SEH-bezoek 
Dit initiatief wordt o.a. toegepast bij het Beatrix 
ziekenhuis in Gorinchem.

Wat houdt het initiatief in?
Als een patiënt zich meldt op de Spoedeisende 
Eerste Hulp (SEH) met cardiale klachten dan 
worden de reguliere controles (o.a. de hartscore) 
en onderzoeken op de SEH verricht. Vervolgens 
wordt met de cardioloog overleg gepleegd over 
de uitkomsten en het vervolg. Bij uitkomsten zoals 
een normaal ECG (sinusritme) en een normaal
troponinegehalte, in combinatie met een 
beoordeling van de anamnese, risicofactoren en 
de voorgeschiedenis wordt de patiënt niet opge
nomen op de afdeling cardiologie ter verder 
observatie. We stimuleren dat de patiënt naar 
huis gaat  met verdere instructies en een polikli
niekafspraak en functieonderzoek 

(zoals een fietstest of holteronderzoek)  Als de 
cardioloog twijfelt aan de beoordeling en/of de 
patiënt evidente klachten heeft dan wordt de 
patiënt klinisch opgenomen, op de Eerste Hart 
Hulp (EHH).

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Het voordeel voor de patiënt is dat deze direct 
naar huis kan en niet in het ziekenhuis hoeft te 
blijven.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Dit functieonderzoek leidt tot een reductie van 
opnames vanaf de SEH bij een laag klinische ver
denking.

Hart- en vaatziekten Veelvoorkomende behandelingen Artrose

PCI (dotteren)* Cataractoperatie* Knievervanging bij artrose knie*

ICD (defibrillator)* Galblaasverwijdering* Heupvervanging bij artrose heup*

Pacemaker* Liesbreukoperatie* Infectierevisie knie/heup*

Onderling doorverwijzen Behandelingen voor amandelen* Revisie knie/heup*

Behandelingen voor CTS (carpaal tunnel syn
droom)*

Revisie knie/heup*

Bevallingen in het ziekenhuis na 32 weken*

Behandelingen voor lage rughernia en lage 
rug stenose*
Meniscusoperatie*

Varicesoperatie*

Figuur 1  Speerpunten 2018. * In 2017 was dit ook al een speerpunt.
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Speerpunten ziekenhuizen,  
ZBC’s en UMC’s

Voor 2018 hebben we de volgende speerpunten 
voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra 
(ZBC) en universitair medische centra (UMC):
• hart en vaatziekten;
• veelvoorkomende behandelingen;
• artrose;
• intramurale en extramurale farmacie;
• diagnostiek en trombose.

Hart- en vaatziekten
De zorgkosten voor hart en vaatziekten zijn 
binnen de medisch specialistische zorg het 
hoogst. Actuele data leveren nieuwe inzichten 
op, waardoor we enkele prijsstellingen herzien. 
Wij vergelijken uw geoffreerde tarief met onze 
maximumprijzen. Verder gaan we in regio’s waar 
ziekenhuizen relatief veel onderling doorverwij
zen in gesprek met de betrokken partijen. Ook 
gaan wij zo nodig met u in gesprek over praktijk
variatie.

De komende periode onderzoeken wij of we u 
kunnen ondersteunen bij de inkoop van hulp
middelen als onderdeel van de Diagnose Behandel 
Combinatie (DBC)prijs. U kunt daarbij denken 
aan implanteerbare cardiodefibrillatoren (ICD’s) 
en pacemakers. 

Voor hart en vaatziekten zijn enkele Good  
Practices ontwikkeld, die we de komende
periode met u willen implementeren.

Good Practice: 

Dotteren via de pols
Dit initiatief wordt o.a. toegepast in Onze Lieve 
Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam.

Wat houdt het initiatief in?
Het OLVG voert dotters die geen spoed zijn uit 
in dagbehandeling. Dit komt o.a. doordat zij 
bijna alle dotters via de pols uitvoeren. Dit is een 
veel minder intensieve procedure dan via de 
lies. Dotteren via de pols is een common prac
tice in Nederland. Toch zijn er ziekenhuizen die 
geen dotters in dagbehandeling uitvoeren.

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
De patiënt kan dezelfde dag weer naar huis en 
heeft minder kans op complicaties (vooral  
bloedingen) bij de toegangsplek. Bovendien is er 
meer comfort voor de patiënt, de houding  
tijdens de behandeling is veel prettiger en na de  
behandeling is de patiënt veel eerder weer mobiel.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Door reguliere dotteroperaties uit te voeren via 
de pols verschuiven klinische opnames naar 
dagbehandeling.

Veelvoorkomende behandelingen
Veelvoorkomende aandoeningen betreffen 
vooral electieve zorg. Bij deze aandoeningen 
zien wij goede mogelijkheden voor zinnige zorg 
via Good Practices. Ook blijven we inzetten op 
de betaalbaarheid van de zorg bij deze aandoe
ningen door het hanteren van normtarieven. Wij 
constateren namelijk nog steeds grote prijsver
schillen tussen zorgaanbieders voor dezelfde 
behandeling. Ook op het gebied van praktijkva
riatie zien wij bij deze aandoeningen nog steeds 
aanleiding om het gesprek aan te gaan. 
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Good Practice: 

Kijk en luistergeld bij buisjes
Dit initiatief wordt o.a. uitgevoerd in het Flevo
land ziekenhuis. 

Wat houdt het initiatief in?
Het plaatsen van trommelvliesbuisjes is – vooral 
bij kinderen – één van de meest voorkomende 
chirurgische ingrepen in Nederland. Vaak blijkt 
dat de buis van Eustachius op jonge leeftijd niet 
goed werkt. Hoe dit komt is niet precies bekend. 
Vaak treedt binnen enkele weken tot maanden 
spontaan genezing op zonder blijvende schade. 
Wachten is dan soms beter dan ingrijpen van
wege mogelijke complicaties of omdat een 
ingreep niet het gewenste resultaat geeft. In 
veel gevallen loont het daarom om in een beslis
singsondersteunend consult extra tijd te nemen 
voor gezamenlijke besluitvorming. 

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Gezamenlijke besluitvorming, meer voorlichting 
en bedenktijd voor ouder en kind zorgen ervoor 
dat patiënten vaker kiezen om niet onnodig 
trommelvliesbuisjes te laten plaatsen. Het plaat
sen van buisjes is in veel gevallen immers niet 
de beste oplossing voor het probleem. Door een 
betere afweging van de voor en nadelen krijgt 
de patiënt de best passende zorg. 

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Het initiatief zorgt ervoor dat er minder opera

ties voor het plaatsen van trommelvliesbuisjes 
worden uitgevoerd in gevallen waarbij dat niet 
noodzakelijk is.

Artrose
Ook de behandeling van artrose is grotendeels 
electief. Om deze zorg betaalbaar te houden, 
hanteren we ook hier onderbouwde norm
tarieven, het verminderen van praktijkvariatie  
en Good Practices. 

Good Practice: 

Keuzehulpen bij liesbreuk, galblaas operatie, 
totale knieprothese en totale heup prothese
Dit initiatief wordt o.a. ingezet door ziekenhuis 
Bernhoven in Uden.

Wat houdt het initiatief in?
Uit recent onderzoek blijkt dat de helft van de vol 
wassenen moeite heeft om actief mee te denken  
over zijn gezondheid en de zorg. Patiënten willen 
 echter wel graag samen met hun arts beslissen 
over hun behandeling. Wat de beste beslissing 
is kan echter per patiënt verschillen. Juist van
wege die verschillen is het zo belangrijk dat arts 
en patiënt met elkaar in gesprek gaan en samen 
beslissen over een conservatieve of operatieve 
behandeling, bijvoorbeeld door een keuzehulp 
te gebruiken. Keuzehulpen ondersteunen artsen 
om samen met de patiënt een behandeling te 
kiezen. Door de keuzehulp in te vullen krijgt de 
patiënt direct inzicht in de voor en nadelen van 

iedere behandeling. Samen beslissen arts en 
patiënt welke behandeling het beste past.

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Uit onderzoek blijkt dat patiënten meer tevreden 
zijn na het inzetten van een keuzehulp. Dit komt 
omdat de beslissing afgewogen en verstandig
is genomen. Bovendien blijkt dat patiënten 
trouwer zijn aan hun behandeling als zij worden 
betrokken bij de beslissing. 

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Als patiënten actief bij de beslissing betrokken 
worden dan zijn zij tevredener, nemen zij ver
standige beslissingen en zijn zij trouwer aan 
hun behandeling. Behandelingen zijn daardoor 
effectiever en onnodige zorgkosten worden zo 
voorkomen.

Intramurale en extramurale farmacie
Een forse toename van nieuwe dure geneesmid
delen met een zeer hoge prijs (in het bijzonder 
oncolytica), uitbreidingen van indicaties, nieuwe 
indicaties, de combinatietherapieën en de snel 
opeenvolgende (systeem)wijzigingen gaan 
gepaard met steeds hogere zorgkosten. Dit zet 
de betaalbaarheid van het stelsel onder druk en 
heeft een negatieve invloed op de afspraken die 
we binnen het macrokader maken. Wij hechten 
daarom grote waarde aan zinnig gebruik van 
geneesmiddelen en verwachten van zorgaan
bieders inzicht in de verwachte ontwikkelingen 
per indicatie, start en stopcriteria en andere 
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monitoringsinstrumenten die bijdragen aan 
gepast gebruik.  

Tarieven
Door patentverloop van veel addon geneesmid
delen en het beschikbaar komen van nieuwe, 
goedkopere alternatieven, hebben wij de moge
lijkheid om lagere tarieven met u af te spreken. 
We spreken om die reden met u nieuwe con
tracttarieven af die recht doen aan de prijs
ontwikkeling van deze geneesmiddelen zodat 
ruimte ontstaat voor het stimuleren van zinnige 
zorg en bekostigen van nieuwe innovatieve 
behandeltherapieën. 

Dankzij de declaratiestandaard 2017 en de leidraad 
van Autoriteit Consument & Markt (ACM) over 
gezamenlijke inkoop van dure geneesmiddelen 
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. VGZ zal samen 
met andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders 
één of meerdere dure geneesmiddelen gezamen
lijk gaan inkopen.

Biosimilars
Het is noodzakelijk om de kosten in de zorg 
betaalbaar te houden en de introductie van 
nieuwe dure geneesmiddelen te kunnen bekos
tigen. Bij de inkoop van geneesmiddelen zetten 
wij, zowel in de eerste als tweede lijn, in op het 
gebruik van biosimilars. Onlangs zijn er meer
dere biosimilars voor infliximab en etanercept 
beschikbaar gekomen en zo volgen er op korte 
termijn meerdere. Ook voor geneesmiddelen 
die al jaren beschikbaar zijn als biosimilar is het 
van belang dat deze in toenemende mate voor
geschreven en afgeleverd worden. Wij zijn van 
mening dat biosimilars ingezet kunnen worden 
voor bestaande en nieuwe patiënten. Voor inzet 
hiervan gaat VGZ met voorschrijvers en patiënten 
in overleg.

Voorschrijven geneesmiddelen door medisch 
specialisten
Ook voor geneesmiddelen die voornamelijk door 
medisch specialisten worden voorgeschreven en 
die extramuraal worden bekostigd komen of zijn 
reeds biosimilars of therapeutische alternatieven 
op de markt. Wij trekken graag gezamenlijk met 
u op om de kosten van deze geneesmiddelgroe
pen omlaag te brengen. U kunt hierbij denken 
aan afspraken over therapeutische substitutie 
van reguliere cholesterolverlagers, diabetesme
dicatie en longmedicatie. 

Op het gebied van farmacie zijn Good Practices 
ontwikkeld, die wij samen met u willen implemen 
teren. Een voorbeeld hiervan vindt u hieronder.

Good Practice: 

50% gereduceerde dosis abirateron door  
inname met Europees ontbijt voor patiënten 
met gemetastaseerd castratieresistent  
prostaatkanker

Wat houdt het initiatief in?
Bij ~2900 patiënten per jaar (patiënten met 
gemetastaseerd castratieresistent prostaatkan
ker) wordt gemetastaseerd castratieresistent 
prostaatkanker vastgesteld. Al deze patiënten 
komen in aanmerking voor behandeling met 
orale oncolytische therapie met abirateron en 
enzalutamide of chemotherapie (docetaxel). 
Deze nieuwe orale oncolytica (abirateron en 
enzalutamide) zijn duur ~3300 euro/ maand. Bij 
deze veel voorkomende tumor heeft dit dan ook 
grote gevolgen voor de betaalbaarheid van de 
oncologische zorg. De inname van abirateron 
is ingewikkeld omdat de patiënt nu 3 uur rond 
inname van zijn medicatie nuchter moet zijn. 
Abirateron wordt met voedsel veel beter opge
nomen dan zonder voedsel (tot factor 10). Deze 
vele betere opname is vastgesteld met een FDA 
ontbijt (800-1000kcal) wat slecht overeenkomst 
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met Europese ontbijt standaarden. Door abira
teron samen met een Europees ontbijt (160-320 
kcal)in te nemen kan eveneens een vele lagere 
dosering gebruikt worden (minimaal 50% van de  
huidige dosis). Bovendien is een Europees ontbijt 
wel verenigbaar met een Europese leefstijl. 

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Inname met voedsel vereenvoudigt het medi
catiegebruik en daarmee de kwaliteit van leven. 
Het nuchter innemen van medicatie (geen voed
sel 3 uur rond inname) intervenieert met een 
alledaags sociaal leven en wordt daarom als 
belastend ervaren.  Patiënten ervaren minder bij
werkingen: misselijkheid en braken. 

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
We stimuleren dat u patiënten aanspoort om 
abirateron in te nemen na een licht Europees 
ontbijt. Daardoor kunt u de dosering met 50% 
verlagen. Dat leidt tot kostenverlaging en min
der bijwerkingen voor patiënten.

Diagnostiek en trombose
In 2018 zullen wij het eerder ingezette beleid op  
laboratoriumdiagnostiek en op meer regie van 
de patiënt bij trombosezorg voortzetten. 
Nieuw is het stimuleren van de transitie van 
trombosediensten. Ook bij Diagnostiek en Trom
bose zetten wij in op de implementatie van 
Good Practices. Voor meer informatie zie ook 
ons inkoopdocument Diagnostiek en Trombose.

Good Practice: 

Contrastnefropathie

Wat houdt het initiatief in?
Het risico op contrastnefropathie bij radiodiag
nostische onderzoeken wordt verlaagd door hoog 
risicopatiënten voorafgaand aan het onderzoek 
te identificeren en de juiste maatregelen te 
nemen. In de huidige situatie gebeurt dit door 
patiënten gedurende vier uur voor en vier uur na 
het contrastonderzoek intraveneus te hydreren. 
Recent onderzoek wijst uit dat hydratie één uur 
voor het onderzoek volstaat; het huidige hydra
tie schema kan dus gewijzigd worden.

Hoe komt het initiatief de patiënt ten goede?
Een wijziging van het hydratatieschema geeft 
een forse verlichting in zorg en tijdsinvestering 
en daardoor minder ongemak voor de patiënt.

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Door een opnamereductie van acht uur bij een 
contrastonderzoek (prehydratie vier uur en post
hydratie vier uur) naar één uur (prehydratie één 
uur) vindt er een forse zorgverlichting en capa
citeitsverlichting plaats op de afdeling dagbe
handeling. Daarnaast ontstaat op de radiologie 
meer ruimte in de kamerplanning, onderzoeken 
kunnen nu immers ook plaatsvinden in de och
tend of middag. Nu moet men altijd rekening 
houden met vier uur voor en vier uur na; dat is 
een beperking.

Voortzetten beleid laboratoriumdiagnostiek
Wij zijn van mening dat met minder, maar gro
tere organisaties schaalvoordelen mogelijk zijn 
in de eerste én tweedelijnslaboratoriumdiag
nostiek. U kunt bijvoorbeeld samenwerken of 
diagnostiek uitbesteden. We kijken in 2018 in 
een beperkt aantal regio’s met de betrokken 
laboratoria naar de verbetermogelijkheden en 
maken afspraken over een gezamenlijke kosten
afbouw. Sinds 2015 maken we onderscheid  
tussen laboratoria. We beoordelen in hoeverre 
ze kwalitatief goede diagnostiek aanbieden 
tegen een concurrerende prijs en een reëel 
volume. Dit heeft geleid tot een significante 
prijsverlaging in laboratoriumdiagnostiek. Voor 
2018 zetten we dit beleid voort, inclusief de kwa
liteitscriteria zoals opgenomen in het handboek 
(zie www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/
zorgsoorten/diagnostiek/over-diagnostiek). 

Voortzetting beleid vergroten regie en stimule-
ren transitie trombosediensten.
Nederland kent een uniek systeem rondom 
trombosediensten. Door een toename in de 
zelfdosering van DOAC’s, doen minder mensen 
een beroep op begeleiding door een trombose
dienst. Daardoor staat de huidige dienstverle
ning van trombosediensten onder druk. Wij vin
den het belangrijk dat de opgebouwde expertise 
behouden blijft, maar ook dat het landschap ver
andert om de trombosezorg toekomstbestendig 
en doelmatig te houden. VGZ wil dat trombose
diensten meer gaan samenwerken met elkaar 
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en met andere zorgaanbieders. Wij zijn blij deze 
wens terug te zien bij de Federatie Nederlandse 
Trombosediensten (FNT). Ook stimuleert VGZ 
de integratie van trombosediensten met regu
liere labs in de regio, om zo verdergaande doel
matigheid te realiseren. Daarnaast volgen wij 
geïnteresseerd andere transitiescenario’s en 
zorgaanbieders die nog zoeken naar de optimale 
organisatievorm. Wij gaan hier graag met u over 
in gesprek. Het beleid op zelfmeten, reguliere 
metingen en huisbezoeken 2017 zetten wij voort.

Good Practice: 

Polireview voor patienten met hart- en
vaatziekten.
Polireview vindt o.a. plaats in het Beatrix 
ziekenhuis en Ziekenhuis Bernhoven

Wat houdt het initiatief in?
De cardioloog voert aan de hand van vastge
stelde criteria polireview uit en beoordeelt of 
een patiënt zorg zorg dichter bij huis kan ont
vangen (bij de huisarts). We zien een enorme 
variatie tussen ziekenhuizen/regio’s in het aantal 
patiënten dat in tweedelijn wordt behandeld. 
Voor bepaalde groepen patiënten met hart en 
vaataandoeningen is behandeling in de eerste
lijn goed mogelijk. Ook de beroepsgroep heeft 
zich hiervoor al enige jaren uitgesproken. Wij 
gaan met u afspraken maken dat patiënten zorg 
dichter bij huis ontvangen. 

Hoe komt de het initiatief de patiënt ten goede?
De behandeling van hart en vaataandoeningen 
in de eerstelijn komt niet ten laste van het eigen 
risico. Patiënten ervaren een bezoek aan de huis
arts over het algemeen als minder stressvol en 
belastend dan een bezoek aan het ziekenhuis. 

Hoe houden we hiermee de zorg betaalbaar?
Als patiënten zorg dichter bij huis ontvangen dan 
daalt het aantal controlebezoeken in het zieken
huis.

Standpunten over bevolkings-
onderzoek darmkanker,  
intra-arteriële behandeling en 
mammaprint

•  Bevolkingsonderzoek darmkanker: ons doel 
is dat onze verzekerden kunnen deelne
men aan het bevolkingsonderzoek tegen 
aanvaardbare kosten. Wij streven naar een 
goede regionale spreiding van aanbod, maar 
sluiten niet per definitie met alle zorgaanbie
ders een overeenkomst voor de screening.

•  Intraarteriële behandeling (IAT): deze 
behandeling kopen we in bij de oorspron
kelijke MR CLEAN centra. Dat doen wij in 
afwachting van de aanscherping van de kwa
liteitscriteria voor IAT danwel de inzet van de 
vergunningsplicht op grond van de Wet op 
bijzondere medische verrichtingen (Wbmv).   

•  Mammaprint: er zijn meerdere testen 

beschikbaar, u kiest of en welke testen u 
inzet. Wij vergoeden deze testen niet recht
streeks, dit loopt via de verzekerde. De ver
wachting is dat deze tests vanaf 2018 vanuit 
de basisverzekering worden vergoed.

Beleid overige medisch specialis-
tische zorg 

Ook voor onderstaande zorgsoorten kopen we 
zinnige zorg in. Wij maken voor deze zorg een 
totaalafspraak. Dit vraagt van ons en van u de 
bereidheid om meer variatie aan te brengen in 
de inkoopafspraken. Hierbij geldt een zorgga
rantie. Ook bij deze zorgsoorten staan wij open 
voor het gezamenlijk ontwikkelen en implemen
teren van de Good Practices. Het gaat om de 
volgende zorgsoorten: 
• zintuiglijk gehandicaptenzorg;
• epilepsiezorg en slaapgeneeskunde;
• (geriatrische) revalidatiezorg; 
• audiologische zorg; 
• radiotherapie; 
•  Medisch Specialistische Verpleging Thuis 

(MSVT)
• ambulancezorg;
• integrale geboortezorg. 

Zintuiglijk gehandicaptenzorg
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorg
levergarantie en een totaalafspraak op basis van 
de afspraak over 2017. Wij verwachten dat u een 
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maand na afloop van elk kwartaal realisatiecijfers 
aanlevert, die wij graag met u bespreken bij 
grote afwijkingen. 

We nemen de financiële afspraken voor verblijfs
patiënten op in een apart deel van de totaal
afspraak. Om de doelmatigheid van de zorg te 
bevorderen maximeren we waar mogelijk de 
zorgkosten voor bepaalde patiëntencategorieën. 
Dit leggen we vast in een addendumafspraak. 

Epilepsiezorg en slaapgeneeskunde
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorg
garantie en een totaalafspraak. Wij kijken naar 
praktijkvariatie met aandacht voor profiel
vergelijkingen en verwijspatronen tussen de 
derde en tweedelijn.

Geriatrische revalidatiezorg 
Voor de inkoop van 2018 geven wij geriatrische 
revalidatiezorg vorm samen met Eerstelijns
verblijf. Informatie hierover vindt u in het inkoop
document Eerstelijnsverblijf.

Revalidatiezorg
Wij sluiten met u een overeenkomst met zorgle
vergarantie en een totaalafspraak. We contracte
ren alleen instellingen die voldoen aan de kwa
liteitseisen van de koepel van revalidatiecentra, 
Revalidatie Nederland. Wij blijven de ketenvor
ming binnen de revalidatie stimuleren. 

Audiologische zorg
Vanaf 1 januari 2018 hebben onze verzekerden 
voor een aanspraak op een hoortoestel type 4 
en 5 geen voorschrift meer nodig van een audio
logisch centrum. Daarmee verwachten wij een 
volumedaling binnen de audiologische centra. 
We verwerken deze volumedaling in de totaalaf
spraak.

Radiotherapie
We spreken voor radiotherapie een totaalbedrag 
af dat maximaal gelijk is aan dat van vorig jaar. 
Het inkoopbeleid 2018 is gericht op de kwali
teitscriteria van de Nederlandse Vereniging voor 
Radiotherapie en Oncologie (NVRO). Daar hoort 
bij dat we geen nieuwe satellieten toelaten. 
Daarnaast geldt voor protonentherapie dat wij 
garanderen dat verzekerden die in aanmerking 
komen voor protonentherapie toegang krijgen 
tot deze behandeling. 

MSVT
Het beleid rondom Medisch Specialistische Ver
pleging Thuis (MSVT) vindt u in het inkoopdocu
ment wijkverpleging. 

Ambulancezorg
Ambulancezorg valt ook in 2018 nog onder de 
TWAz (Tijdelijke Wet Ambulancezorg) en wordt 
van daaruit strak gereguleerd. De Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) stelt op landelijk niveau 

budgettaire kaders vast en verdeelt deze groten
deels op basis van beschikbaarheid en bereik
baarheid. We volgen aandachtig de discussie 
over de organisatie van de ambulancevoorzie
ning vanaf 2020, 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 verzeker
den te verbeteren. Integrale bekostiging van de 
geboortezorg wordt landelijk gezien als middel 
om betere samenwerking binnen de geboorte
zorg na te streven. Wij gaan uit van een transi
tie naar integrale samenwerking op basis van 
zorgkostenneutraliteit. Een voorwaarde hiervoor 
is een adequate schoning van de kosten van 
monodisciplinaire geboortezorg in de tweedelijn 
voor de pilotregio’s. Voor de inkoopcriteria ver
wijzen wij graag naar ons inkoopdocument inte
grale geboortezorg.
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Financiering onderhanden werk 
(FOHW) 

VGZ biedt in 2018 dezelfde faciliteiten voor de  
financiering van onderhanden werk, tegen 
dezelfde voorwaarden als in 2017. FOHW is 
mogelijk als aan al de volgende voorwaarden
is voldaan:
• u een zorginkoopcontract heeft met VGZ; 
•  er geen sprake is van openstaande terugbe

taling of overfinanciering aan VGZ; 
•  uw financiële situatie naar ons oordeel vol

doende gezond is;
•  u onderhanden werk aanbiedt aan de Onder

handenwerkgrouper, zodat we de omvang 
kunnen bepalen.

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

Nieuwe toetreders

VGZ behandelt alle zorgaanbieders gelijk. Het 
is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, 
maar wat geleverd wordt. Voor alle aanbieders 
binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde 
voorwaarden, dus ook voor nieuwe toetreders. 
Aanbieders die hieraan voldoen, bieden in onze 
ogen immers zinnige zorg. Als u een nieuwe toe

treder bent in de medisch specialistische zorg, 
kunt u op onze website een verzoek indienen 
voor contractering. Wij nemen wel de regionale 
omstandigheden in acht, zoals meerjarenafspra
ken. Bij dreigende overcapaciteit in de regio 
sluiten wij zoveel mogelijk een contract met de 
zorgaanbieder met het beste aanbod en nemen 
wij extra beheersmaatregelen tegen overpro
ductie. Dit kan ertoe leiden dat we bepaalde 
behandelingen bij instellingen met een minder 
concurrerend aanbod niet of voor een beperkter 
volume contracteren. 

Diversiteitsbeleid

VGZ houdt bij de zorginkoop rekening met gods
dienst, gezindheid en levensovertuiging van 
de verzekerde door geen zorgaanbieders uit te 
sluiten met een bepaalde godsdienst of over
tuiging. Wij maken geen onderscheid op deze 
punten tussen zorgaanbieders bij de inkoop van 
zorg. Te verwachten is dat onder zorgaanbieders 
soortgelijke levensovertuigingen en gezindten 
voorkomen als onder verzekerden. Dat betekent 
dat we zorgaanbieders van alle overtuigingen 
en gezindheid hebben gecontracteerd. Verze
kerden kunnen, voor zover de verzekeringsvoor
waarden daar geen beperkingen aan stellen, vrij 
uit deze zorgaanbieders kiezen. Voor elke verze
kerde is er dan in principe een passende zorg
aanbieder beschikbaar.

Misbruik & Oneigenlijk gebruik en 
Gepast gebruik (MOG)

VGZ heeft een belangrijke rol in de toezicht 
op Misbruik & Oneigenlijk gebruik en Gepast 
gebruik (MOG). Wij willen dat onze verzeker
den een juiste prijs betalen voor de zorg die zij 
gebruiken. Daarom monitoren we onrechtma
tige 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 zorg
aanbieder misleidende informatie verstrekt. 

Onder misleidende informatie verstaan we: 
onjuiste, onvolledige en/of niettijdige informatie 
die ertoe leidt dat een gemiddelde verzekerde 
een beslissing zou kunnen nemen die hij anders 
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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. 
VGZ hanteert bij de beheersing van MOG het 
volgende principe: high trust, zero tolerance. 
Wij vertrouwen er in beginsel op dat uw organi
satie misbruik en oneigenlijk gebruik voorkomt 
en gepaste zorg levert. Als uw organisatie dit 
vertrouwen beschaamt (dit blijkt bijvoorbeeld uit 
spiegelinformatie) en als het gedrag niet wordt 
aangepast dan sturen we bij via zorginkoop, 
materiële controles en fraudeonderzoek. Deze 
sturingsmogelijkheden zetten we proportioneel 
in. We bespreken MOG eveneens tijdens de zor
ginkoopgesprekken. 

Wel of geen contract

Afhankelijk van de uitkomsten van de inkoopge
sprekken en de inkoopprocedures sluiten wij al 
dan niet een contract met u. Dit kan verschillen 
per polis. Indien een verzekerde gebruikmaakt 
van een nietgecontracteerde zorgaanbieder 
geldt er een lagere vergoeding op basis van de 

lijst maximale vergoedingen. Wij informeren 
onze verzekerden over het gecontracteerde aan
bod door middel van publicatie op onze web
site. Naast de criteria voor het aangaan van een 
overeenkomst, hebben wij ook criteria voor het 
opzeggen van de zorgovereenkomst. Deze crite
ria vindt u in de zorgovereenkomst.
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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  
contracting practices. In dit  
hoofdstuk vindt u het proces en  
de planning van het inkoopseizoen 
2018. 
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Voor-  
bereiden

Selecteren 
aanbod

Onder-
handelen

Formeel  
maken

Fasering en tijdlijnen

Op 1 november 2017 sluiten we samen het 
inkoopseizoen af. Dan hebben we overeenstem
ming bereikt over:
•  het zorgpakket dat u in 2018 aan onze ver

zekerden biedt;
•  de Good Practices die u implementeert in 

2018 (gedurende 2018 kunnen er nog meer 
bij komen)

•  de bijbehorende financiële afspraak;
•  de prijs en de volumeofferte voor DBCzorg

producten in het sjabloon 2018. 

Voor de inkoop 2018 volgen wij de gebruikelijke 
fasering:

Voorbereiden
Het inkoopproces start in april 2017 met de 
bekendmaking van de inkoopspecificaties;  
dit document is daar onderdeel van. Het VGZ 
inkoopteam licht deze specificaties in april aan  
u toe. Tegelijkertijd maakt het team graag proces
afspraken met u over de tijdige contractering 
voor 2018.

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 behan
delingen bekend. Wij zijn benieuwd naar de  
achtergronden van deze scores. Daarom willen 
wij in mei en juni graag met de medisch  
specialisten in gesprek over de juiste interpre
tatie ervan. Wij brengen Good Practices van 
andere aanbieders en medisch specialisten 
onder uw aandacht die tot bewezen betere zorg 
tegen lagere kosten leiden. 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 2017. We 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 1 oktober 2017 willen wij met u de finan
ciële afspraken hebben gemaakt, om uiterlijk 
1 november de afspraak definitief te kunnen 
maken. Om snel 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 voor u als voor ons. We willen 
daarom op 1 juli 2017 overeenstemming met u 
bereiken over de behandelingen die we voor 
2018 wel en niet inkopen. Zoals hierboven ver
meld maken we nadere procesafspraken. Parallel 
aan de fasering hanteren we hierbij een aantal 
mijlpalen (zie figuur 3).
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Datum Mijlpaal

Gedurende het jaar Gesprekken over Good Practices, als input voor de inkoop

30 april 2017 Procesafspraken zijn gemaakt over het inkooptraject 2018

1 juli 2017 Overeenstemming over het zorgpakket

1 oktober 2017 Overeenstemming over de financiële aspecten

1 november 2017 Afspraken voor 2018 zijn volledig rond en contractueel vastgelegd

medio november 2017 VGZ publiceert de gecontracteerde aanbieders voor onze verzekerden 

Figuur 3  Mijlpalenplanning

Bereikbaarheid

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

Voorbehoud voor wets- en beleids-
wijzigingen na 1 april

VGZ behoudt zich het recht voor om haar zor
ginkoopbeleid, de inhoud van de al dan niet aan
gekondigde overeenkomsten en andere uitingen 
in verband daarmee tussentijds aan te passen 
indien de omstandigheden (waaronder maar niet 
uitsluitend wijzigingen in wet en/of regelgeving) 
hiertoe naar het oordeel van VGZ aanleiding 
geven.

Beleidswijziging, en dan?

Als we beleidswijzigingen doorvoeren tijdens 
het contracteerproces, dan informeren wij u 
hierover via www.cooperatievgz.nl.
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4 Betrokkenheid 
van verzekerden 
en zorgaanbieders
In onze inkoopcriteria hebben we niet  
alleen oog voor kwaliteit en betaalbaar
heid, maar ook voor klantbeleving.  
Wij vinden het belangrijk om de idee
en, standpunten en ervaring van zorg
aanbieders en onze verzekerden mee te 
nemen in ons zorginkoopbeleid.  Op zoek naar 

ideeën van  
verzekerden, 
zorgaanbieders 
en  
patiënten-
organisaties
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Informatiebronnen

Wat vinden onze verzekerden 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 
ze leveren? Wij vragen het de zorgaanbieders 
en onze verzekerden. Wij krijgen kennis van en 
inzicht in klantbeleving uit bestaande informatie
bronnen en door aanvullend onderzoek. Zo 
maken we gebruik van markt en evaluatieonder
zoek, patiëntwaarderingen op Zorgkaart Neder
land (www.zorgkaartnederland.nl) en data  
die we krijgen via onze afdelingen Klachten
management en Zorgadvies & Bemiddeling.  
Wij gebruiken deze informatie tevens tijdens het 
inkoopproces en gaan hierover graag met u in 
overleg.

Samen werken aan zinnige zorg

Steeds vaker vragen we direct aan zorgaanbie
ders en verzekerden naar hun ideeën voor de 
zorg. We zijn actief op zoek naar good practices 
op het terrein van zinnige zorg. Dit is betere 
zorg tegen lagere kosten, mede dankzij en altijd 
samen met zorgaanbieders. 
Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en  
verzekerden hebben zelf vaak goede ideeën  
over wat er anders of beter kan. Die ideeën halen 
we op via cocreatiesessies, in onze inkoop
gesprekken en een apart VGZ-Zinnige Zorg Loket 
voor het aandragen van good practices, ofwel 
zinnige zorg:  https://www.cooperatievgz.nl/
zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket.

Ledenraad

Coöperatie VGZ heeft een ledenraad die ge 
vraagd en ongevraagd advies geeft op gebieden 
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 voorstellen 
over bijvoorbeeld fusies, statutenwijzigingen, de 
vaststelling van de jaarrekening en de benoe
ming van leden van de Raad van Bestuur en de 
Raad van Commissarissen. Personen die een ver
zekeringsovereenkomst sluiten met één van de 
zorgverzekeraars van Coöperatie VGZ zijn daar
mee automatisch lid van de coöperatie.
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Bijlage 1:  Kwaliteitsindicatoren 2018

Onderwerp Speerpunt Indicator hard/zacht landelijke norm

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

hard >20

Aneurysma Aorta Abdominalis Hart/vaat Percentage primair electief geopereerde patiënten overleden binnen 30 dagen na de opera
tie 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

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

hard >20

Carotis chirurgie Hart/vaat Percentage die een carotisingreep ondergaan vanwege een symptomatische carotisstenose 
en die hierna tijdens de ziekenhuisopname een beroerte doormaken of overlijden.

zacht

Cerebro Vasculair Accident (CVA) Hart/vaat Percentage klinisch opgenomen CVA patienten waarbij de modified Rankin Scale (mRS) 
(functionele gezondheidstoestand) 3 maanden na het ontstaan van de beroerte is geregis
treerd, 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

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

zacht

ICD Hart/vaat Voldoet aan NVVC normen hard

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

Heupprothese Artrose voldoen aan NOV normen hard ja
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Onderwerp Speerpunt Indicator hard/zacht landelijke norm

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 Veelvoorkomend Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie hard  >200

Bariatrische chirurgie Veelvoorkomend Percentage primair geopereerde patiënten waarvoor een reïnterventie binnen 30 dagen 
plaatsvindt.

zacht

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

zacht

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

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

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

zacht

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

zacht

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

zacht

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

zacht

Galblaasverwijdering Veelvoorkomend 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  

Lage Rug Hernia Veelvoorkomend Percentage patiënten geregistreerd in klinische registratie voor lumbale spinaalchirurgie (bij 
hernia of stenose), per ziekenhuislocatie

zacht  
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Onderwerp Speerpunt Indicator hard/zacht landelijke norm

Geïnstrumenteerde lage rugchi
rurgie

Veelvoorkomend Percentage patiënten geregistreerd in DSSR voor geïnstrumenteerde lumbale spinaalchirur
gie voor degeneratieve lage rugaandoeningen, per ziekenhuislocatie

zacht  

Geïnstrumenteerde lage rugchi
rurgie

Veelvoorkomend Percentage patiënten met compleet record in DSSR (Survey) voor geïnstrumenteerde lum
bale spinaalchirurgie

zacht

Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Veelvoorkomend 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

Zwangerschap en bevalling Veelvoorkomend De VOKSpercentiel primaire sectio’s zacht

Zwangerschap en bevalling/ 
Spoedzorg

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

zacht

Zwangerschap en bevalling Veelvoorkomend Percentage spontane partus in de ‘NTSVgroep’ 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

Prostaatcarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Longcarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Mammacarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Ovariumcarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Pancreascarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

Slokdarm en maagcarcinoom Oncologie voldoen aan Soncos normen hard ja

1  Daarnaast besteden we bij afwijkende scores (positief als negatief) nog aandacht aan enkele uitkomstindicatoren (zachte indicatoren)  
bij enkele oncologische onderwerpen en de onderwerpen dialyse, cystic fibrosis, diabetes, parkinson en heupfractuur

2 Daarnaast  willen we aandacht besteden aan de uitkomsten van Meetbaar beter
3  Aan de volgende onderwerpen uit de verplichte sets van het Zorginstituut Nederland besteden we geen aandacht, daar deze geen  

bruikbare indicatoren hebben op uitkomsten, zinnige zorg of praktijkvariatie:
 Coeliakie
 Constitutioneel Eczeem
 Dementie
 Hoofdpijn
 Inflammatory bowel disease (IBD)
 Nierstenen
 Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw
 Osteoporose

D0035-201703
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