
 
 
INKOOPBELEID ZORGVERZEKERAARS 2018 
De zorgverzekeraars hebben de wettelijke verplichting om op 1 april 2017 het algemeen inkoopbeleid 
2018 te publiceren. Hieronder treft u een overzicht van hoofdpunten uit het inkoopbeleid per 
zorgverzekeraar. We lichten met name de wijzingen ten opzichte van 2017 toe. In dit overzicht kunnen 
we niet alle punten opnemen en dit overzicht is dus niet compleet. Voor het gehele inkoopbeleid van 
de zorgverzekeraars verwijzen wij u naar het inkoopdocument per zorgverzekeraar. De NVLF raadt u 
aan om ook het inkoopbeleid per zorgverzekeraar te lezen om te voorkomen dat u de voor u geldende 
voorwaarden mist. 
 
Steeds meer zorgverzekeraars bieden de overeenkomsten aan via het portaal van Vecozo. Voor dit 
digitale proces heeft u een geldig Vecozo-certificaat nodig. Check tijdig of uw certificaat nog geldig is. 
 
In overleg met NVLF 
De komende maanden wordt het inkoopbeleid voor 2018 in de overeenkomsten logopedie 2018 nader 
uitgewerkt. Verslagen van de overleggen van de NVLF met de zorgverzekeraars kunt u lezen op de 
website van de NVLF. 
 
Samen met de zorgverzekeraars, ministerie van VWS, PPN en KNGF wordt landelijk gekeken naar de 
mogelijkheden om de administratieve lasten te vereenvoudigen. In 2017 is een eerste stap gezet met 
een afspraak rondom de herhaalverwijzing. In het Bestuurlijk Akkoord Paramedici worden de 
vervolgstappen uitgewerkt. In overeenkomsten 2018 wordt een andere vervolgstap zichtbaar door een 
meer uniform algemeen contracteerbeleid voor de niet-concurrentiële afspraken. 
 
Inkoopbeleid per zorgverzekeraar: 
 
CZ 
Het inkoopbeleid 2018 van CZ 
CZ heeft in 2018 drie verschillende overeenkomsten voor eerstelijns logopedie. Elke overeenkomst 
heeft zijn eigen voorwaarden en tarief. De indeling vindt plaats op basis van de vrijwillig behaalde 
Kwaliteitstoets logopedie en op basis van de behandelindex die de zorgaanbieder heeft gerealiseerd 
over 2016, in combinatie met het aantal behandelde verzekerden van CZ in 2016.  
CZ hecht waarde aan de kwaliteit van zorg. Die kwaliteit stelt CZ onder meer vast op basis van 
patiëntervaringen, die CZ meet met PREM’s. CZ verwacht dat alle zorgaanbieders deelnemen aan de 
landelijke metingen en daarbij de relevante werk- en meetinstructies volgen. Deze zijn te vinden op de 
landelijke meetkalender, www.patientervaringsmetingen.nl. Zodra de metingen op de landelijke 
meetkalender worden vermeld, zijn deze vanaf 2018 verplicht. 
 
De eerstelijns logopedie voor de behandeling van de klachten die veroorzaakt worden door de ziekte 
van Parkinson koopt CZ alleen in bij logopedisten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. 
 
Contracteerbeleid 2018 CZ 
CZ stuurt de overeenkomsten medio augustus op naar de zorgaanbieders. Zorgaanbieders kunnen tot 
uiterlijk 1 oktober 2017 reageren op de aangeboden overeenkomst door een onderbouwd schriftelijk 
tegenvoorstel in te dienen. Op basis daarvan gaan CZ en de zorgaanbieder eventueel met elkaar in 
overleg. Uiterlijk 31 oktober 2017 rondt CZ het onderhandelingsproces af en moeten de 
overeenkomsten getekend retour zijn bij CZ. 
 
Nieuwe contractant 
Zorgaanbieders die in 2017 geen overeenkomst hebben met CZ groep, kunnen voor 2018 een 
overeenkomst aanvragen. Dat doet u door een vragenlijst in te vullen en in te dienen.  
 
VGZ  
Het inkoopbeleid 2018 van VGZ 
De focus binnen het inkoopbeleid paramedische zorg gaat uit naar fysiotherapie. Voor de andere 
paramedische zorgsoorten continueert VGZ het huidige beleid in 2018. 
 
  

https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/werk-en-organisatie/praktijkhouder/werkgever/tarieven
https://www.nvlf.nl/paginas/openbaar/werk-en-organisatie/praktijkhouder/werkgever/tarieven
https://www.cz.nl/~/media/zorgaanbieder/actueel/zorginkoopbeleid/zorginkoopbeleid-eerstelijns-paramedische-zorg.pdf?revid=c8f119ff-7a21-4326-9ed5-8044a8844485
http://www.patientervaringsmetingen.nl/
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/documents/zorginkoop%202018/vgz%20inkoopbeleid%20paramedische%20zorg%202018.pdf
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/documents/zorginkoop%202018/vgz%20inkoopbeleid%20paramedische%20zorg%202018.pdf


 
 
Contracteerbeleid 2018 van VGZ: 
VGZ biedt de zorgovereenkomsten in september 2017 aan. Om op tijd zichtbaar te zijn op de 
patiëntenwebsite: Vergelijk en Kies heeft u tot 1 november 2017 de tijd om de zorgovereenkomst te 
ondertekenen. 
Het aanbod vervalt bij geen reactie (en twee herinneringen) binnen de tekentermijn. Als u binnen de 
gestelde termijn niet reageert, vervalt het aanbod per 1 november 2017. Als u niet tijdig op het aanbod 
van VGZ bent ingegaan, kunt u alleen nog een startovereenkomst aanvragen. 
 
Good practices 
VGZ is op zoek naar good practices op het terrein van zinnige zorg. Dit is betere zorg tegen lagere 
kosten. Zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en verzekerden hebben zelf vaak goede ideeën over 
wat er anders of beter kan. Die ideeën kunt u melden bij VGZ-Zinnige Zorg Loket. 

 
Aspirant-contractanten 
Aspirant-contractanten zijn zorgaanbieders die het voorgaande contractjaar geen overeenkomst 
hadden. U kunt gedurende het hele kalenderjaar een aanvraag indienen via 
contractmanagement.info@vgz.nl. U ontvangt dan een contractaanbod voor een startovereenkomst 
voor het resterende en het komende kalenderjaar. Afhankelijk van de praktijksituatie biedt VGZ u na 
dit jaar een andere overeenkomst aan. 
 
Meerdere praktijken op hetzelfde praktijkadres 
VGZ wil duidelijke informatie voor de patiënten over welke paramedische zorg is gecontracteerd op 
een bepaalde locatie. VGZ sluit geen nieuwe overeenkomsten meer af met paramedische 
zorgaanbieders wanneer op hetzelfde praktijkadres al een paramedische zorgaanbieder van dezelfde 
zorgsoort is gecontracteerd. 
 
Menzis 
Het inkoopbeleid 2018 van Menzis 
Menzis gaat voor de komende contractperiode meerjarige overeenkomsten aan. Voor logopedie is de 
maximale looptijd van de overeenkomst twee jaar .  
 
Voor de paramedie ligt de focus inkoopbeleid op:  

 Transparantie: beschikbare informatie over kwaliteit van zorg kenbaar maken aan 
verzekerden 

 Het toewerken naar waarden/uitkomsten. 
  

Menzis ziet ‘waardegericht’ zorg inkopen als de sleutel voor een toekomstbestendige en betere 
gezondheidszorg voor onze verzekerden. Bij waardegericht inkopen gaat het er om dat de zorg die 
ingekocht wordt (meer)waarde heeft voor de verzekerde. Binnen waardegericht inkopen zijn 
patiëntervaringen van belang. Deze worden gemeten door middel van de PREM’s. Menzis stelt als 
essentiële voorwaarde (inkoopeis) dat alle zorgaanbieders deelnemen aan deze landelijke metingen, 
zodra deze voor hen beschikbaar zijn.  
 
Een nieuwe eis bij Menzis is het verplicht gebruik van Elektronische Logopedische Verslaglegging 

(ELV). De andere gestelde eisen zijn eisen die op dit moment ook al gelden. Voor profiel 1 en profiel 2 

gelden verschillende eisen.  

Contracteerbeleid Menzis 2018 
Menzis streeft ernaar om het contracteerproces uiterlijk op 1 november 2017 af te ronden. Vanaf 12 
november 2017 kunnen de verzekerden op de website van Menzis zien met welke zorgaanbieders 
Menzis contractafspraken hebben gemaakt. Op 12 november 2017 moet bekend zijn welke 
zorgaanbieders Menzis voor 2018 heeft gecontracteerd.  
 
U dient per 1 januari 2018 en tijdens de duur van de overeenkomst aan de inkoopeisen te voldoen.  
Tussentijdse wijziging van uw situatie of als u niet meer aan één of meer inkoopeisen voldoet, dient u 
aan Menzis door te geven.  

 

https://www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/het-zinnige-zorg-loket
contractmanagement.info@vgz.nl
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/contractering/inkoopbeleid-2018


 
 
Zilveren Kruis 
Het inkoopbeleid 2018 van Zilveren Kruis 
In 2018 sluit Zilveren Kruis voor logopedie nieuwe tweejarige contracten af. In de inkoop van 
paramedische zorg gaat Zilveren Kruis uit van de klantwens. Het is de ambitie van Zilveren Kruis dat 
de klanten de paramedische zorg dichtbij hun leefomgeving kunnen ontvangen. Hiertoe koopt Zilveren 
Kruis voldoende paramedische zorg in. Die zorg dient betaalbaar te zijn en te voldoen aan de 
professionele kwaliteitsnormen. De kwaliteitsnormen die het veld zelf definieert, zijn hierbij leidend. 
 
Zilveren Kruis wil dat iedere verzekerde kan vertrouwen op de beste zorg. Daarvoor is inzicht nodig in 
de kwaliteit van de zorg en de doelmatigheid van de zorg.  
Zilveren Kruis beloont zorgaanbieders die:  

 kwaliteit van zorg inzichtelijk maken door KlantErvaringsOnderzoek, en  

 doelmatig handelen op basis van hun behandelindex.  
 
Dit doet Zilveren Kruis door aan de prestaties in de overeenkomsten verschillende tarieven te hangen. 
 
Standaardovereenkomst logopedie  

 U heeft een wettelijk beschermde opleidingstitel logopedist (artikel 34-beroep Wet BIG)  

 U bent kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici  

 U levert declaraties elektronisch aan bij Zilveren Kruis  
 
Basisovereenkomst logopedie  

 U voldoet aan de eisen van de Standaardovereenkomst  

 U meet klantervaringen bij al uw cliënten  

 U heeft een overeenkomst met een meetbureau dat door Zilveren Kruis is erkend  
 
BasisXtra-overeenkomst logopedie  

 U voldoet aan de eisen van de Basisovereenkomst  

 U bent in het bezit van een geldige kwaliteitstoets logopedie en heeft daarvoor een positief 
resultaat behaald  

 U heeft: een BasisXtra-overeenkomst logopedie 2017, of een behandelindex bij Zilveren Kruis 
die op praktijkniveau onder de doelmatigheidsnorm van 90 ligt over januari t/m december 
2017, óf een behandelindex bij Zilveren Kruis die op praktijkniveau tussen de 
doelmatigheidsnormen van 90 en 115 ligt over januari t/m december 2017 en in een 
motivational paper aangetoond dat doelmatig wordt gehandeld.  

 
Zilveren Kruis stuurt informatie over de behandelindex van januari t/m december 2017 in het tweede 
kwartaal van 2018 toe. Dit betekent dat alleen praktijken met een BasisXtra-overeenkomst logopedie 
2017 een BasisXtra-overeenkomst logopedie 2018-2019 per 1 januari 2018 kunnen afsluiten. 
Praktijken met een Basis overeenkomst logopedie 2017 kunnen vanaf het tweede kwartaal van 2018 
een Basis Xtra overeenkomst logopedie 2018-2019 aanvragen en hebben dus een ingangsdatum die 
na 1 april 2018 ligt. 
 
Contractering 
U ontvangt een aanbiedingsbrief om digitaal een overeenkomst met Zilveren Kruis af te sluiten. In de 
aanbiedingsbrief ontvangt u uw inloggegevens voor het Zilveren Kruis zorgverlenersportaal. Tot de 
sluiting van het Zilveren Kruis Zorgverlenersportaal kunt u uw overeenkomst met Zilveren Kruis 
digitaal ondertekenen.  
Als u vragen heeft over het voorstel dat Zilveren Kruis u heeft gedaan, kunt u deze per mail aan 
Zilveren Kruis stellen via zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl. Op 12 november 2017 maakt 
Zilveren Kruis bekend aan de klanten welke aanbieders zij gecontracteerd hebben. Na de 
contracteerperiode kunt u alleen een overeenkomst afsluiten als u een nieuwe zorgaanbieder bent.  
 
  

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid/Paginas/paramedische-zorg.aspx
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/beleid/Paginas/paramedische-zorg.aspx
mailto:zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl


 
 
Multizorg 
Het inkoopbeleid 2018 van Multizorg 
Multizorg VRZ regelt de landelijke zorginkoop en contractering voor zorgverzekeraars ONVZ, Eno en 
Zorg en Zekerheid. ONVZ, Zorg en Zekerheid en Eno kopen gezamenlijk zorg in. Dat doen ze deels 
onder het gezamenlijke label VRZ Zorginkoop en ook deels onder hun eigen naam. Zo maakt ieder 
van de zorgverzekeraars niet alleen afspraken met zorgaanbieders voor zichzelf, maar telkens ook 
voor de andere twee zorgverzekeraars. 
 
ASR Ziektekosten valt vanaf het inkoopjaar 2018 niet meer onder Multizorg. DSW koopt voor 2018 de 
zorg voor ASR in. Voor de afwikkeling van het inkoopjaar 2017 en verantwoordelijkheden 
voortvloeiend uit de inkoop over eerdere jaren blijven de voormalige samenwerkingspartners ASR en 
Multizorg gezamenlijk optrekken. 
 
Minimale inkoopvoorwaarden: 

 De logopedist is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici of (indien van 
toepassing) een vergelijkbaar door de zorgverzekeraar goedgekeurd register; 

 Verbijzonderde logopedie wordt verleend door een logopedist die voor de desbetreffende 
verbijzondering is geregistreerd in Vektis en het Kwaliteitsregister Paramedici 
(kwaliteitsgeregistreerd) of (indien van toepassing) een vergelijkbaar door de zorgverzekeraar 
goedgekeurd register. 

 
Bijzonderheden: 

 Voor logopedie geldt tariefdifferentiatie. De criteria voor de tariefgroepen logopedie blijven 
gelijk aan het beleid van Zorg en Zekerheid in 2017, maar zijn anders dan Eno 
zorgverzekeraar en ONVZ in het verleden hanteerden.  

 Zorg en Zekerheid en Eno zorgverzekeraar kopen logopedie in verband met de ziekte van 
Parkinson selectief in bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. 

 
Contractering 
De overeenkomsten voor paramedische zorg hebben een looptijd van één kalenderjaar en zijn geldig 
tot en met 31 december 2018. Zorgaanbieders kunnen schriftelijk reageren op het zorginkoopbeleid 
voor 1 mei 2017. De overeenkomst wordt uiterlijk 1 oktober 2017 voorgelegd. Zorgaanbieders hebben 
zes weken na ontvangst van het aanbod de tijd om de getekende overeenkomsten te retourneren. 
Daarna vervalt het aanbod. 
 
In 2018 breidt Multizorg het aantal overeenkomsten voor eerstelijns paramedische zorg in instellingen 
en ziekenhuizen in principe niet verder uit. Multizorg is van mening dat er op dit moment voldoende 
eerstelijnszorg beschikbaar is bij vrijgevestigde zorgaanbieders.  
 
Zorg en Zekerheid: 
Het inkoopbeleid 2018 van Zorg en Zekerheid 
Het inkoopbeleid van Zorg en Zekerheid is gelijk aan het inkoopbeleid van Multizorg. 
 
Eno 
Het inkoopbeleid 2018 van Eno 
Vanaf 2018 voeren Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid een gezamenlijk inkoopbeleid en kopen zij 
gezamenlijk zorg in. In de kernregio van Eno koopt Eno zelf paramedische zorg in en doet dat mede 
namens ONVZ en Zorg en Zekerheid. Buiten de kernregio is de inkoop van paramedische zorg van de 
VRZ-zorgverzekeraars belegd bij Zorg en Zekerheid. Voor het inkoopbeleid buiten de kernregio 
verwijzen wij u naar het inkoopbeleid van Multizorg. 
 
Generieke minimale eisen voor alle paramedici 

 U beschikt over een praktijk(ruimte) die voldoet aan de door de beroepsvereniging gestelde 
inrichtingseisen. 

 U handelt conform de richtlijnen en protocollen van de beroepsvereniging. 

 U declareert elektronisch via Vecozo. 

 De verzekerde kan binnen vijf dagen terecht voor een eerste behandeling. 

https://www.multizorgvrz.nl/wp-content/uploads/2017/03/Paramedie-Zorginkoopbeleid-2018-DEF-300317.pdf
https://www.zorgenzekerheid.nl/web/file?uuid=6b11e2ca-2966-4eeb-a9d5-59164af6498c&owner=7dbbe2bb-24a7-4a13-a136-facd61e091c5&contentid=2188&elementid=184113
https://www.eno.nl/data/ck/zorginkoopbeleid-paramedische-zorg-def.pdf


 
 

 Uw  praktijk is alle werkdagen van 9.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar. 

 Uw praktijk heeft een eigen website met daarop ten minste de namen van de zorgaanbieders 
die bij uw praktijk werken, het praktijkadres, het telefoonnummer met tijden waarop uw praktijk 
bereikbaar is (alle werkdagen), de openingstijden van de praktijk, de aanwezige 
verbijzonderingen en de klachtenregeling. 

 Uw praktijk werkt met een elektronisch patiëntendossier, waarmee voldaan kan worden aan 
de richtlijn dossiervorming van de beroepsvereniging. 

 Waar nodig vindt zorgverlening in samenhang met andere zorgaanbieders plaats. 
 
Eno koopt in 2018 de zorg bij de ziekte van Parkinson in bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij 
ParkinsonNet. 
 
Tijdspad contractering 
Eno streeft naar de tijdige aanbieding van de overeenkomst, zodat u ruim voldoende (minimaal acht 
weken) gelegenheid heeft de voorwaarden voor de overeenkomst in overweging te nemen en Eno 
tijdig aan verzekerden inzichtelijk kan maken welke zorgaanbieders zijn gecontracteerd. Aanbieding 
overeenkomst 2018 vindt op 1 september 2017 plaatst. Uiterlijke ontvangst van de getekende 
overeenkomst van zorgaanbieders is 1 november 2017 zodat publicatie van het gecontracteerde 
zorgaanbod via de Zorgzoeker op de diverse labelwebsites op 19 november kan plaatsvinden. 

 
DSW 
Het inkoopbeleid 2018 van DSW 
Voor inkoopjaar 2018 zal DSW Zorgverzekeraar samen met a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) zorg inkopen.  
 
Algemene inkoopvoorwaarden 

 Zorgverlener moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld door de beroepsgroep. 

 Doelmatige en efficiënte zorg (gepast gebruik). 

 Artikel 3 of 34 BIG-geregistreerd zijn. 

 Vermeld staan in het (centraal) kwaliteitsregister of kwaliteitsregister paramedici. 

 Verzekerden heeft binnen vijf werkdagen na aanmelding de eerste afspraak. 
 
Contractering 
DSW biedt de contracten digitaal via Vecozo aan. De huidige contracten van DSW lopen tot en met 
2019. U ontvangt hiervoor jaarlijks de nieuwe tarieven.  
De overeenkomsten worden in augustus opgestuurd. U dient deze voor 1 november te ondertekenen.  
 
Bent u een nieuwe aanbieder en wilt u graag een overeenkomst met DSW aangaan, dan kunt u deze 
aanvragen door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is te downloaden op de website van 
DSW.  
 
De Friesland 
Het inkoopbeleid 2018 van De Friesland 
De Friesland legt de focus op het stimuleren van het doorontwikkelen van kwaliteit met specifieke 
aandacht voor fysiotherapie en logopedie. Voor de overige zorgsoorten gaat De Friesland uit van het 
bestendigen van het huidige zorginkoopbeleid. 
 
De Friesland vraagt zorgaanbieders om – indien mogelijk – doorlopend klantervaringen te meten. Voor 
fysiotherapie geldt dat de PREM Fysiotherapie hiervoor dient te worden gehanteerd. Voor overige 
paramedici geldt dat zodra een PREM hiervoor is vastgesteld, deze dan dient te worden gehanteerd. 
 
Binnen logopedie kent De Friesland gedifferentieerde overeenkomsten. Wanneer de zorgaanbieder 
de Kwaliteitstoets van de NVLF met goed/positief gevolg heeft doorlopen en afgerond, kan hij/zij in 
aanmerking komen voor een hoger tarief, te weten het Toets-tarief. Daarnaast heeft De Friesland in 
het kerngebied de mogelijkheid om de Kwaliteitstoets van de NVLF ook als verplichte toets in te zetten 
(beheersmodelaudit) om te kunnen toetsen of aan een bepaalde basiskwaliteit wordt voldaan. 
 

https://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/default.aspx?page=logopedie
https://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/default.aspx?page=logopedie
https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/visie/strategisch-zorginkoop-beleid.aspx
https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/visie/strategisch-zorginkoop-beleid.aspx


 
 
De Friesland biedt inzicht in praktijkvariatie mede door het beschikbaar stellen van spiegelinformatie 
over behandelgegevens en ontwikkelde methodiek (in de vorm van een gevalideerde behandelindex) 
daarbij toe te passen. 
 
Contractvorm en proces/tijdspad 
Vanaf medio september 2017 biedt De Friesland de overeenkomsten aan. De Friesland biedt de 
overeenkomsten aan via het portaal van Vecozo. De looptijd van de overeenkomsten die opnieuw 
zullen worden aangeboden, bedraagt een jaar, te weten van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019. 
 
Het inkoopproces voor zorgaanbieders loopt vanaf 1 september tot uiterlijk 1 november 2017. De 
Friesland hanteert een tekentermijn van 30 dagen. Overeenkomsten die later (dat wil zeggen na de 
tekentermijn) worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. Zorgaanbieders die het 
betreft, komen dan voor 2018 niet meer in aanmerking voor een overeenkomst. 
 
Nieuwe zorgaanbieders 
Nieuwe zorgaanbieders dienen een overeenkomst aan te vragen via www.defriesland.nl. Indien de 
aanbieder voldoet aan de gestelde eisen, dan wordt een overeenkomst aangeboden. De 
overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de maand waarin de aanvraag is goedgekeurd. 
Een overeenkomst wordt niet met terugwerkende kracht gesloten. 
 

https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/default.aspx

