
 

  

QUICK SCAN INKOOPBELEID 
ZORGVERZEKERAARS 2021 

De zorgverzekeraars hebben de wettelijke verplichting om op 1 april 2020 het algemeen inkoopbeleid 
2021 te publiceren. Hieronder een overzicht van hoofdpunten uit het inkoopbeleid per 
zorgverzekeraar. In dit overzicht kunnen we niet alle punten opnemen, daarom is deze dus niet 
compleet. Voor het gehele inkoopbeleid van de zorgverzekeraars verwijzen wij je naar het 
inkoopdocument per zorgverzekeraar. De NVLF raadt aan om ook het inkoopbeleid per 
zorgverzekeraars te lezen om te voorkomen dat je voor jou geldende voorwaarden mist.  
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleden. 
 
In overleg met NVLF 
De komende maanden wordt het inkoopbeleid 2021 in de overeenkomsten logopedie 2021 nader 
uitgewerkt. De NVLF is hierover met de zorgverzekeraars in overleg. Tijdens deze overleggen zijn de 
uitkomsten van het kostenonderzoek Paramedici een belangrijk uitgangspunt. 
 
Algemene basisvoorwaarden 
De basisvoorwaarden die voor de meeste zorgverzekeraars gelden hebben we voor de leesbaarheid 
niet opgenomen in dit overzicht.  
Denk bijvoorbeeld aan voorwaarden zoals: 

- Alle logopedisten in de praktijk hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel logopedist (artikel 34- 
beroep Wet BIG) en zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.  

- De praktijk levert declaraties elektronisch aan via de geldende Vektis standaard.  
- Handelen volgens de richtlijnen, beroepsstandaarden en protocollen die gelden binnen de 

beroepsgroep; 
- Praktijken voldoen aan de inrichtingseisen van de NVLF. 

 
Hoe te lezen? 
Per zorgverzekeraar wordt het volgende uitgelicht: 

- Bron 
- Looptijd van de overeenkomst 
- Visie 
- contracteerbeleid 
- Inkoop kwaliteitscyclus 
- Verplichtingen Prem 
- Inkoop Parkinson 

 
Contracteringsproces: 
- Aanbieden overeenkomst 
- Vragen / Tegenaanbod 
- Uiterste tekentermijn 
- Nieuwe contractanten 
- Innovatie voorstellen 
- Overig 

 
 
  



 
 

1 
Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021 

ZORGVERZKERAARS 

Zilveren Kruis ........................................................................................................................................... 2 

Menzis ..................................................................................................................................................... 5 

VGZ ......................................................................................................................................................... 8 

CZ .......................................................................................................................................................... 10 

Caresq ................................................................................................................................................. 144 

DSW .................................................................................................................................................... 166 

ENO………………………………………………………………………………………………………………18  

Zorg en Zekerheid ................................................................................................................................. 20 

a.s.r. Ziektekosten………………………………………………………………………………………………22  

ONVZ…………………………………………………………………………………………………………….24 

 
 
 

  



 
 

2 
Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021 

ZILVEREN KRUIS 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

De overeenkomst loopt tot en met 31 december 2021. Dit geldt zowel voor de Basis- als de BasisXtra-
overeenkomst. 
 
Net zoals in 2020 werken Zilveren Kruis en De Friesland samen bij het inkopen van logopedische zorg 
in 2021. Zilveren Kruis koopt namens beide partijen logopedie in. U ontvangt dus alleen een 
contractaanbod van Zilveren Kruis. 

VISIE  

Zilveren Kruis wil haar klanten de beste zorg aanbieden.  
Daarom willen wij voor onze klanten de kwaliteit en de resultaten van zorg inzichtelijk maken.  
 
De komende jaren voeren wij stapsgewijs veranderingen in ons inkoopbeleid door.  
We doen dit om aan de zorgvraag van de toekomst te kunnen blijven voldoen. We zien dat de 
zorgvraag en daarmee het zorglandschap verandert. Voor goede eerstelijns zorg die dichtbij huis 
wordt geleverd, zijn aan de ene kant logopedisten nodig die (duurdere) zorg voorkomen, tweedelijns 
zorg helpen verplaatsen en waar mogelijk zorg vervangen (bijvoorbeeld door eHealth). Aan de andere 
kant is het daarvoor nodig dat de zorg voor klanten anders wordt georganiseerd. Wij willen hier samen 
met u aan werken. Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. 

CONTRACTEERBELEID  

- Alle logopedisten in uw praktijk meten klantervaringen met de PREM paramedische zorg. Uw 
praktijk hoeft niet aangesloten te zijn bij een meetbureau. Wij verwachten wél dat u aan de 
slag gaat met de uitkomsten van het klantervaringsonderzoek en verbetermaatregelen 
doorvoert.  

- Uw praktijk levert declaraties elektronisch aan bij Zilveren Kruis via de geldende Vektis 
standaard.  

 
BasisXtra-overeenkomst  
1. Uw praktijk voldoet aan alle voorwaarden van de Basisovereenkomst logopedie.  

2. Alle logopedisten in uw praktijk meten klantervaringen met de landelijk afgestemde PREM 
paramedische zorg. Ze volgen daarbij de werk- en meetinstructies die staan op 
patientervaringsmetingen.nl.  
3.Uw praktijk heeft een behandelindex in 2019 die op praktijkniveau kleiner of gelijk is aan de 
doelmatigheidsnorm. De behandelindex over 2019 is gebaseerd op declaraties die via VECOZO zijn 
ingediend en door Zilveren Kruis zijn vergoed.  
De doelmatigheidsnorm is vastgesteld op het 3e kwartiel van de door Zilveren Kruis berekende 
behandelindex. 75% van de praktijken komt dus op basis van de behandelindex in aanmerking voor 
een BasisXtra-overeenkomst. Zilveren Kruis berekent de behandelindex volgens een eigen 
rekenmethode. Wij informeren u uiterlijk in juni 2020 over de Zilveren Kruis behandelindex 2019 van 
uw praktijk.  
4. Uw praktijk neemt deel aan de NVLF kwaliteitscyclus logopedie en heeft voor de kwaliteitstoets een 
positief resultaat behaald. Uw praktijk is bovendien in het bezit van een geldig certificaat.  
 
Wij berekenen geen behandelindex als uw praktijk minder dan 10 klanten van Zilveren Kruis heeft 
behandeld In dit geval kunt u alleen een Basisovereenkomst afsluiten. 
 

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorginkoopbeleid2021?utm_source=inkoopbeleid2021&utm_medium=e-mail&utm_campaign=inkoopbeleid
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INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

Voorwaarde voor de BasisXtra-overeenkomst.   
De tarieven van de BasisXtra-overeenkomst zijn hoger dan die van de Basisovereenkomst. Dit komt 
doordat in tarieven van de BasisXtra-overeenkomst een opslag voor kwaliteit en doelmatigheid is 
verwerkt.   

VERPLICHTINGEN PREM  

Basisovereenkomst 

Alle logopedisten in uw praktijk meten klantervaringen met de PREM paramedische zorg. Uw praktijk 
hoeft niet aangesloten te zijn bij een meetbureau. Wij verwachten wél dat u aan de slag gaat met de 
uitkomsten van het klantervaringsonderzoek en verbetermaatregelen doorvoert.  

 
BasisXtra-overeenkomst  
Alle logopedisten in uw praktijk meten klantervaringen met de landelijk afgestemde PREM 
paramedische zorg. Ze volgen daarbij de werk- en meetinstructies die staan op 
patientervaringsmetingen.nl.  

INKOOP PARKINSON 

Geen specifieke inkoop. 
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Contractanten 2020 ontvangen een e-mail zodra het contractaanbod 2021 klaar staat Vanaf dat 
moment kunt in VECOZO starten met het invullen van de vragenlijst.  Daarna ontvangt u vanuit 
VECOZO nog twee herinneringsmails.  
 
Op 16 september opent het portaal met daarin ons contractaanbod. U heeft vanaf dat moment 4 
weken om vragen of opmerkingen over uw contractaanbod aan ons voor te leggen. Wij hebben 
daarna 2 weken nodig om alle binnengekomen vragen en opmerkingen te beantwoorden. Reacties op 
het contractvoorstel die wij na 14 oktober ontvangen, worden nog wel gelezen maar niet meer 
beantwoord. 

TEGENAANBOD  

Het is niet mogelijk om over de condities en tarieven van de overeenkomst met ons te onderhandelen. 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

2 november is de laatste dag om de overeenkomst logopedie 2021 af te sluiten. 
U accepteert het aanbod door de vragenlijst in te vullen en de overeenkomst digitaal te ondertekenen. Na deze 
datum vervalt het aanbod. U komt niet meer in aanmerking voor een overeenkomst en ontvangt van ons een 
eindbrief. Hiermee beëindigen wij de contractuele relatie. 
 
Na 2 november 2020 kunt u alleen een overeenkomst afsluiten als u een nieuwe zorgaanbieder bent. 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Een nieuwe praktijk is een praktijk die in 2020 geen overeenkomst Logopedie heeft met Zilveren Kruis.  
U vraagt een overeenkomst aan via ons contactformulier. Het contactformulier vindt u onder de 
contactmogelijkheden op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders. 

INNOVATIE VOORSTELLEN 

Innovatie is essentieel om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te 
waarborgen voor nu en de toekomst.  
Heeft u een idee voor verbetering van de zorg? En voor het versterken van de positie van de klant in 
het zorgproces? Ga naar Innovatie op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders. U kunt daar een idee indienen 
en u vindt daar alles over het innovatiebeleid van Zilveren Kruis 

OVERIG 

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) wordt naar verwachting (deels) vervangen door de Wet toetreding 

zorgaanbieders (Wtza). Op het moment van publicatie van dit inkoopbeleid is nog niet duidelijk wanneer deze wet 

in werking treedt. Invoering van de Wtza kan gevolgen hebben voor de contractering. Wij informeren u tijdig over 

de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van de Wtza.  

Zilveren Kruis stelt de tarieven vast op basis van eigen declaratiegegevens en externe bronnen . 
In de tarieven wordt rekening gehouden met onder andere:  
• Arbeidsvoorwaarden cao's tweedelijnszorg op basis van geldende FWG-inschaling voor paramedici.  

• Specifieke (praktijk)kosten per paramedische zorgsoort op basis van jaarverslagenanalyses van onder 
andere VVAA en SIRA (geïndexeerd op basis van CBS-data).  

• Omvang van declarabele tijd per paramedische zorgsoort op basis van onder andere 
arbeidsvoorwaarden cao's tweedelijnszorg (contract- en vakantieuren), VVAA -onderzoek (administratieve tijd), 
CBS (ziekteverzuim) en opleidingsuren.  
 
Daarnaast nemen wij de resultaten van het kostenonderzoek paramedische zorg ter harte.  
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MENZIS 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

Profiel Basis kent een einddatum van uiterlijk 31-12-2022 en Profiel ToP 31-12-2023.  

VISIE  

Graag presenteren we u het Zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2021. Ons zorginkoopbeleid is erop 
gericht om samen met u als zorgaanbieder, de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en toegankelijk te 
houden. Het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor patiënten is de kern van onze aanpak. 
Daarom maken we met zorgaanbieders afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de 
betaalbaarheid ervan. Hierbij staan de mens en kwaliteit van leven voorop. Deze ontwikkeling noemen 
we waardegerichte zorg. 

Het inkoopbeleid Paramedie 2021 heeft betrekking op de zorgsoorten diëtetiek, ergotherapie, 
fysiotherapie profiel 1, huidtherapie en logopedie. 

CONTRACTEERBELEID  

In verband met differentiatie behouden we de twee profielen binnen de beroepsgroep logopedie zoals 
we die in 2020 al kennen, maar wijzigen we de naamgeving respectievelijk naar Profiel Basis en 
profiel ToP (Transparant over Praktijkvoering). Profiel Basis kent een einddatum van uiterlijk 31-12-
2022 en Profiel ToP 31-12-2023.  
 
Speerpunten logopedie 2021  

 Verhogen van de organisatiegraad van paramedische zorgaanbieders (mono- en 
multidisciplinair).  

 Verhogen transparantie in zorgaanbod en uitkomsten en vertalen naar verzekerde.  

 Monitoren ontwikkelingen kwaliteitstoets NVLF.  
 
Basiseisen: 

 De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Governancecode Zorg 2017 ingevoerd (voor zover 
van toepassing);  

 De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid ter 
hoogte van een bedrag dat in de branche gebruikelijk is of heeft deze aantoonbaar per 1 
januari 2021 afgesloten;   

 Elke logopedist die in Vektis gekoppeld is aan de praktijk of instelling staat geregistreerd als 
kwaliteitsgeregistreerde, in het Kwaliteitsregister Paramedici;  

 Zorgaanbieder beschikt over een actuele website met praktijkinformatie. Deze bevat in ieder 
geval informatie omtrent openingstijden, behandellocaties en patiënt formatie en wordt up-to-
date gehouden. Dit blijkt uit de informatie op de website;  

 Zorgaanbieder dient tenminste 4 dagdelen geopend te zijn op het praktijkadres van de 
hoofdlocatie. Een dagdeel (ochtend/middag/avond) is een aaneengesloten periode van 
minimaal 4 uur. Dit moet ook op de website van de zorgaanbieder staan vermeld;  

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

Aanvullend op profiel Basis  
Zorgaanbieder voldoet aan de minimumeisen van profiel Basis en voldoet daarnaast aan de volgende 
minimumeisen:  

 De zorgaanbieder is in het bezit van een geldig Audit-certificaat Menzis Profiel ToP, 
(vrijwillige) Kwaliteitstoets logopedie;  

https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/contractering/inkoopbeleid-2021
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 Er bestaat minimaal een twee jarige aaneengesloten contractuele relatie 2019-2020 (profiel 1 
of 2) tussen Menzis en, dezelfde zorgaanbieder (dezelfde inschrijving in het Handelsregister 
en dezelfde praktijk-agb code).  

 

VERPLICHTINGEN PREM  

Geen 

INKOOP PARKINSON 

Geen specifieke inkoopvoorwaarden 
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Het aanbod van de overeenkomsten gebeurt op praktijkniveau, via VECOZO.  
 
Contractaanbod via e-mail in augustus/september voor logopedie . Dit middels een hyperlink die leidt 
tot het digitale portaal voor contractering paramedie. Als de overeenkomst is doorgenomen kan deze 
vervolgens digitaal worden ondertekend.  

VRAGEN / TEGENAANBOD  

Door de grote aantallen zorgaanbieders is het voor ons helaas niet mogelijk om met alle individuele 
praktijken gesprekken te houden. Via onze website, serviceberichten (eenvoudige nieuwsbrieven) en 
de websites van de beroepsverenigingen zullen we u zo uitgebreid mogelijk informeren. De wensen 
voor uw overeenkomst zijn vanuit uw beroepsvereniging, via commissies van overleg en/of via 
dialoogsessies kenbaar gemaakt. Als deze wensen inpasbaar zijn binnen ons beleid, zijn ze in de 
overeenkomst opgenomen. 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

1 november 2020 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

We verstaan onder nieuwe zorgaanbieders: aanbieders die nog nooit of meer dan 6 maanden geleden 
voor het laatst een overeenkomst met ons hebben gesloten of aangeboden hebben gekregen. Nieuwe 
zorgaanbieders komen in aanmerking voor een overeenkomst als de uitsluitingsgronden niet van 
toepassing zijn en zij voldoen aan de gestelde minimumeisen (zie bijlagen 1 tot en met 4). De 
overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin we 
de ondertekende overeenkomst hebben ontvangen.  
 
Het is voor nieuwe zorgaanbieders niet mogelijk om vanaf het begin in aanmerking te komen voor een 
overeenkomst met profiel ToP logopedie. Om profiel ToP logopedie in aanmerking te komen, moet er 
met ons minimaal een tweejarige aaneengesloten contractuele relatie zijn geweest voor de 
desbetreffende verstrekking: op dezelfde praktijk AGB-code, direct voorafgaand aan de aanvraag voor 
dit profiel.  
 
Wanneer er sprake is van het samengaan met of afsplitsen van een praktijk die al een overeenkomst 
met ons heeft, kan de zorgaanbieder contact met ons opnemen over de mogelijkheid van het al dan 
niet voortzetten van de overeenkomst. In welke vorm dat is, beslissen we per situatie, mits het één en 
ander uiteraard tijdig aan ons is medegedeeld. 
 
Nieuwe toetreders kunnen op vier momenten per jaar (1ste dag van elk kwartaal), als zij voldoen aan 
de inkoopeisen, een overeenkomst aanvragen. Aanvraag hiervan vindt plaats via onze website.  

INNOVATIE VOORSTELLEN 

Innovatie en digitalisering van de zorg vinden wij belangrijk. Deze innovaties moeten natuurlijk 
doelmatig en betaalbaar zijn en echt iets toevoegen aan de zorg voor patiënten en de reeds 
bestaande zorginfrastructuur. Wij zien zeker nu dat innoveren en creatief kijken naar waar de zorg 
geleverd kan worden, in een stroomversnelling komt. Deze vernieuwing blijven wij stimuleren en waar 
nodig verder aanmoedigen. 

OVERIG 
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VGZ 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

De overeenkomst Logopedie is een tweejarige overeenkomst met ingangsdatum 1 januari 2021 en 
einddatum 31 december 2022. 

VISIE  

In het inkoopbeleid staat alles in het teken van zinnige zorg. Dat is zorg die beter is voor de patiënt en 
de zorg op termijn ook toegankelijk houdt. 
 
Ons inkoopbeleid voor de paramedische zorg past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige 
zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage 
leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst. 

Wij willen samen met zorgaanbieders werken aan een sterke, toekomstbestendige eerste lijn. 
Paramedische zorg helpt bij het voorkomen of uitstellen van (duurdere) behandelingen in de 
tweedelijns zorg. Ook levert deze zorg een cruciale bijdrage aan zelfredzaamheid, participatie en 
herstel. Voor onze verzekerden is het van belang dat zorg dichtbij beschikbaar is. We streven ernaar 
dat patiënten zelf grip en regie krijgen op hun gezondheid. 

CONTRACTEERBELEID  

Behandelindex 
Zorgverzekeraars werken samen met Vektis aan de ontwikkeling van een Landelijke behandelindex 
voor logopedie. Zodra deze beschikbaar is informeren wij praktijken hierover. Voor het contractjaar 
2021 maken wij geen gebruik van de behandelindex voor de inkoop van logopedie.  

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

De kwaliteitstoets logopedie is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en 
Foniatrie (NVLF) in samenwerking met auditbureaus HCA en Kiwa. De kwaliteitstoets is afgelopen 
jaar uitgebreid tot een kwaliteitscyclus logopedie. De kwaliteitscyclus bestaat uit de onderdelen 
kwaliteitstoets, visitatie en kwaliteitsgesprekken.  
De kosten voor de vrijwillige kwaliteitscyclus zijn voor rekening van de zorgaanbieder.  
  
Praktijken die gedurende de looptijd van de overeenkomst in het bezit zijn of komen van een geldig 
vrijwillig certificaat van de kwaliteitstoets en/of kwaliteitscyclus, komen in aanmerking voor een hoger 
tarief. Dit hogere tarief gaat in bij aanvang van de overeenkomst of per de 1e dag van de 
kalendermaand volgend op de maand waarin het certificaat behaald is.  
  
Als het certificaat tijdens de looptijd van de overeenkomst eindigt en er geen nieuw geldig certificaat 
op volgt, vervalt het hogere tarief. U dient ons hierover tijdig te informeren. Onterecht ontvangen 
toeslagen zullen we met terugwerkende kracht alsnog terugvorderen. 

VERPLICHTINGEN PREM  

Wij stellen het uitzetten van de PREM niet verplicht. Wij volgen de landelijke inspanningen om 
patiëntervaringen transparant te maken via Zorgkaart Nederland. Als er op dat terrein nieuwe 
ontwikkelingen zijn, passen wij ons beleid daarop aan. 

INKOOP PARKINSON 

Zorg voor klanten met de ziekte van Parkinson kopen wij selectief in bij logopedisten die zijn 
aangesloten bij ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn gespecialiseerd in de behandeling van de 
ziekte van Parkinson. 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg


 
 

9 
Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021 

 

CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Als u in 2020 een overeenkomst met ons heeft met einddatum 31 december 2020 en u voldoet aan de 
voorwaarden voor een overeenkomst 2021, dan ontvangt u uiterlijk 30 september 2020 voor het jaar 
2021 een aanbod via VECOZO.  
Het aanbod dat wij doen is niet onderhandelbaar. 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

Indien u vragen heeft over de aangeboden overeenkomst, dan kunt u deze stellen via het con-
tactformulier op onze website. Het stellen van een vraag over het aanbod resulteert niet in een 
aanpassing van de tekentermijn. Stel uw vraag daarom zo vroeg mogelijk.  
 
Om binnen de contracteerperiode zoveel mogelijk vragen zo snel mogelijk te beantwoorden maken wij 
mogelijk gebruik van standaardreacties per onderwerp of van verwijzingen naar informatie op onze 
website.  
 
Indien u bezwaar wilt maken tegen de aangeboden overeenkomst, dan kunt u uw bezwaar indienen 
via het formulier op onze website. Bezwaren tegen de aangeboden overeenkomst die wij na 25 
oktober 2020 ontvangen, nemen wij niet in behandeling. 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

Als u het aanbod niet uiterlijk 31 oktober 2020 accepteert, dan vervalt het aanbod per 1 november 
2020. 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Nieuwe zorgaanbieders kunnen gedurende het hele kalenderjaar een aanvraag voor een 
overeenkomst Logopedie indienen via het formulier onze website. De overeenkomst gaat in op de 
eerste dag van de maand waarin de overeenkomst is getekend.  

INNOVATIE VOORSTELLEN 

Om de zorg op langere termijn betaalbaar te houden zetten we samen in op zinnige zorg via good 
practices. Zinnige zorg is betaalbare zorg waarin de patiënt centraal staat en waarbij verspilling en 
overdaad worden vermeden. U weet als geen ander wat zinnige zorg voor onze klant is. Het is onze 
rol om zinnige zorg te faciliteren en te stimuleren. Daarbij geloven we in co-creatie met 
zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en andere verzekerden. We zijn actief op zoek naar 
good practices. Soms is het zorgvernieuwing, soms is dat een al bestaande werkwijze die navolging 
verdient. Lees hier meer over zinnige zorg.  

OVERIG 

  

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg/inkoopbeleid/zinnige-zorg
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CZ 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

CZ groep hanteert vanaf 2021 één basisovereenkomst voor eerstelijns logopedie, met een maximale 
looptijd van vier jaar: 2021 – 2022 – 2023 – 2024. Bij instroom in een later jaar is de looptijd evenredig 
korter. Aanvullend op deze basisovereenkomst is het mogelijk om in 2021 
één module af te sluiten. Deze module kent zijn eigen voorwaarden en honorering. De einddatum van 
de module is gelijk aan die van de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan. 

VISIE  

CZ groep wil voor zijn verzekerden paramedische zorg inkopen die van hoge kwaliteit, kosteneffectief 
en goed toegankelijk is. De zorg moet zo veel mogelijk waarde toevoegen, bij voorkeur in de totale 
keten van zorg voor de patiënt. We willen voldoende aanbod contracteren van zo veel mogelijk 
waarde, waaruit verzekerden kunnen kiezen op basis van kwaliteitsinformatie. 
 
Wij realiseren ons dat 2020 met Covid19 ook voor de paramedische zorg een ongewoon jaar 
is. We onderzoeken of het gebruik van deze indicatoren, zoals beschreven in 
het beleid, passend is. Waar nodig worden hierin aanpassingen gedaan. 

CONTRACTEERBELEID  

Basisovereenkomst 
• De zorg wordt primair geleverd op één of meer behandellocaties die voldoen aan onze 
praktijkinrichtingseisen van CZ. 
• De zorgaanbieder streeft ernaar om eventuele wachttijden voor de behandeling tot een minimum 
te beperken. Als er toch sprake is van een wachttijd, bedraagt de tijd tussen het maken van de 
afspraak en de behandeling maximaal vijf werkdagen, voor zover dit niet conflicteert met de geldende 
zorginhoudelijke richtlijn(en) en/of de wens van de verzekerde. 
• De behandelindex 2019 van de zorgaanbieder is lager dan 150, de behandelindex is hoger dan 150 
maar de zorgaanbieder heeft 30 of minder patiënten behandeld, of er is geen behandelindex 
vastgesteld (bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder in 2019 10 of minder CZ-verzekerden heeft 
behandeld of niet gedurende geheel 2019 een overeenkomst met CZ groep heeft gehad). Voor de 
overeenkomst 2022 geldt de behandelindex over heel 2020, voor de overeenkomst 2023 geldt de 
behandelindex over heel 2021 en voor de overeenkomst 2024 is de behandelindex over heel 2022 
van toepassing. 
 
Module Transparantie 
Om in aanmerking te komen voor deze module, voldoet de zorgaanbieder minimaal aan de volgende 
voorwaarden. Hij blijft hieraan voldoen gedurende de looptijd van de module: 
• De behandelindex 2019 van de praktijk is 60 of hoger, maar lager dan 120. Voor 2022 geldt de 
behandelindex over 2020, voor 2023 geldt 2021 en voor 2024 geldt 2022. Als er geen behandelindex 
over 2019 is vastgesteld, is het niet mogelijk om deze module af te sluiten in 2021. 
• Om in aanmerking te komen voor de module Transparantie, moeten ook dossiers van verzekerden 
van CZ groep deel hebben uitgemaakt van de steekproef in het kader van de Kwaliteitstoets. 
 

https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/actueel/zorginkoopbeleid/zorginkoopbeleid-eerstelijns-paramedische-zorg.pdf
https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/actueel/zorginkoopbeleid/zorginkoopbeleid-eerstelijns-paramedische-zorg.pdf
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INKOOP KWALITEITSCYCLUS 

Module transparantie 
- De zorgaanbieder neemt deel aan de Kwaliteitscyclus logopedie van de NVLF en heeft 

minimaal één keer de Kwaliteitstoets vrijwillig laten uitvoeren én behaald. 
- De zorgaanbieder beschikt over een geldig certificaat van de Kwaliteitstoets en/of 

Kwaliteitscyclus. 
- Praktijken die in het bezit zijn van een geldig certificaat Kwaliteitstoets tot 2021, moeten 

aantoonbaar de vervolgstappen (visitatie en twee kwaliteitsgesprekken) van de 
Kwaliteitscyclus uit laten voeren om de module Transparantie te kunnen afsluiten. 

- De praktijk moet gedurende de hele looptijd van de module beschikken over een geldig 
certificaat van de Kwaliteitscyclus. 

Op www.cz.nl/zorgaanbieder vindt u onder ‘Paramedische Zorg’ > ‘Logopedie’ > ‘Beleid’ 
meer informatie hierover. 

VERPLICHTINGEN PREM  

Basisovereenkomst 
De zorgaanbieder spant zich maximaal in om patiëntervaringen te meten. Het instrument 
inclusief werkinstructie dat hiervoor gehanteerd wordt, is gepubliceerd op de website van het 
Programma Kwaliteit van Zorgverzekeraars Nederland.  
 
Voor 2021 is dit de PREM Logopedie met bijbehorende werkinstructie.  
 
Op www.cz.nl/zorgaanbieder vindt u onder Paramedische zorg’ > ‘Logopedie’ > ‘Beleid’ meer 
informatie over de PREM Logopedie en de gecertificeerdemeetbureaus. 
 
Module transparantie 
Voor het meten van patiëntervaringen gelden de volgende voorwaarden: 
- De zorgaanbieder sluit voor het meten van patiëntervaringen een overeenkomst met een 
gecertificeerd meetbureau voor elke in de praktijk werkzame logopedist.  
De gecertificeerde meetbureaus staan vermeld op www.cz.nl/zorgaanbieder, onder ‘Paramedische 
zorg’ > ‘Logopedie’ > ‘Beleid’.  
- Datadoorlevering voor de landelijke benchmark via Zorgprisma maakt deel uit van de overeenkomst 
tussen de zorgaanbieder en het meetbureau. 
- De resultaten op zorgaanbieder-niveau worden gedeeld met CZ groep. Deze gebruiken we om de 
verzekerden te helpen om de juiste zorg(verlener) te vinden en bij het inkopen van zorg. 
- De zorgaanbieder zet bij minimaal 20% van de behandelde patiënten de vragenlijsten uit. Het 
totaal aantal patiënten betreft het aantal unieke patiënten zoals vermeld in de spiegelinformatie. 
Voor 2022 geldt deze voorwaarde over 2020, voor 2023 geldt 2021 en voor 2024 geldt 2022. 
 

http://www.cz.nl/zorgaanbieder


 
 

12 
Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021 

INKOOP PARKINSON 

De logopedisten die zorg leveren aan onze verzekerden met de ziekte van Parkinson, zijn 
aangesloten bij ParkinsonNet. 
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Op basis van de informatie die we hebben, krijgt de zorgaanbieder een passend aanbod voor 2021.  
Op 30 september wordt de overeenkomst 2021 inclusief eventuele module(s) aangeboden  
aan de zorgaanbieders die in 2020 een overeenkomst met CZ groep hebben gesloten 
 
De ingangsdatum van de module Transparantie ligt altijd in de toekomst en valt op de eerste dag van 
een kwartaal. Dit betekent dat de module Transparantie in 2021 in kan gaan per 1 januari, 1 april, 1 
juli en 1 oktober. 

REACTIE  

Een zorgaanbieder kan over dit aanbod vragen aan ons stellen. Tot uiterlijk 4 weken na 
het aanbieden van de overeenkomst voor 2021 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

8 november 2020 
Het aanbod dat CZ groep de zorgaanbieder doet, is geldig tot en met 8 november 2020. Als een 
zorgaanbieder niet vóór die tijd de overeenkomst accepteert of weigert, vervalt het aanbod. 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Een nieuwe contractant voor 2021 is een zorgaanbieder die in 2020 geen overeenkomst heeft met CZ 
groep voor de zorgsoort waarvoor hij in aanmerking wil komen. Een nieuwe contractant kan een 
overeenkomst voor 2021 aanvragen. Daarvoor vult hij het contactformulier op onze website in. Hij 
moet op het moment van de aanvraag én gedurende de looptijd van de overeenkomst aantoonbaar 
voldoen aan de minimumeisen voor de betreffende zorgsoort. De ingangsdatum van de overeenkomst 
ligt altijd in de toekomst en is de eerste dag van een kwartaal. In 2021 kan de overeenkomst dus 
ingaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. 

INNOVATIE VOORSTELLEN 

CZ draagt graag bij aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg te 
verbeteren. Samen kunnen we nieuwe manieren van werken in de zorg ontwikkelen en 
implementeren. 
 
CZ groep vindt dat e-health toepassingen kunnen bijdragen aan de toegankelijkheid van de zorg, de 
diagnostiek en de therapietrouw en zelfredzaamheid van patiënten. De inzet van e-health 
om de zorg efficiënter te maken, is divers en sterk in ontwikkeling. We willen paramedici uitnodigen 
om deze gezamenlijke taak verder vorm te geven. Lees meer hierover op onze website. 

OVERIG 
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CARESQ 

Bron 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

Caresq neemt in overweging om meerjarencontracten aan te bieden voor 2021 afhankelijk van de 
zorgsoort. 

VISIE  

Het algemene inkoopbeleid van Caresq voor 2021 is gebaseerd op drie kerndoelstellingen:  
1. Kwaliteit  
2. Toegankelijkheid  
3. Betaalbaarheid  
In het algemene inkoopbeleid vindt u een toelichting op deze kerndoelstellingen. 

CONTRACTEERBELEID  

Voor meer informatie over de deelnemende zorgverzekeraars en de labels waarvoor Caresq de 
inkoop verzorgt, verwijzen we u naar de website van Caresq: www.caresq.nl. 
 
De eis dat een verzekerde binnen vijf werkdagen terecht kan voor een eerste behandeling is 
gewijzigd. De praktijk is op werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar. Binnen vijf 
werkdagen is het voor de verzekerde duidelijk wanneer de behandeling kan starten en staat de eerste 
afspraak ingepland. 
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

Bij de inkoop van logopedie is naast de PREM ook de Vrijwillige Kwaliteitstoets of Kwaliteitscyclus een 
item van differentiatie. De logopedisten die naast de bovengenoemde kwaliteitseisen beschikken over 
een geldig certificaat van de Vrijwillige Kwaliteitstoets of Kwaliteitscyclus komen in aanmerking voor 
een opslag op het basistarief. 

VERPLICHTINGEN PREM  

Bij de inkoop van Paramedische Zorg passen wij gedifferentieerde inkoop toe. De aanbieders die 
naast de bovengenoemde kwaliteitseisen in 2021 structureel de PREM (Patient Related Experience 
Measures) uitvragen via een door ons aangewezen meetbureau, komen in aanmerking voor een 
opslag op het basistarief. Deze vorm van differentiatie wordt ingezet bij de zorgsoorten waarvoor op 
het moment van contracteren de PREM beschikbaar is. 

INKOOP PARKINSON 

Wij kopen de paramedische zorg aan verzekerden voor de behandeling van de ziekte van Parkinson 
selectief in bij therapeuten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. 
  

https://caresq.nl/paramedie
http://www.caresq.nl/
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Aanbieden vragenlijst tussen half augustus en half september 2020 
Aanbieden overeenkomst vanaf half augustus 2020 
 
Logopedie bij vrijgevestigde praktijken 
• Alle vrijgevestigde praktijken waaraan in Vektis respectievelijk een logopedist is verbonden 
ontvangen tussen half augustus en half september een vragenlijst via het Zorginkoopportaal van 
VECOZO. 
• U ontvangt een e-mail van VECOZO op het emailadres dat bij VECOZO geregistreerd staat met een 
link die u rechtstreeks naar de vragenlijst doorverwijst. 
• Na het invullen en bevestigen van de vragenlijst ontvangt u binnen 2 uur ons contractaanbod 2021 
via het Zorginkoopportaal van VECOZO. 
• U ontvangt een e-mail van VECOZO op het emailadres dat bij VECOZO geregistreerd staat met een 
link die u rechtstreeks naar de overeenkomst doorverwijst. 
• Na digitale ondertekening van de overeenkomst zijn onze afspraken volledig afgewikkeld en wordt 
u opgenomen in de zorgzoeker. 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

Op 1 november is de uiterste tekendatum overeenkomst  

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Mocht u geen aanbod van ons hebben ontvangen, maar bent u toch geïnteresseerd in een 
overeenkomst paramedische zorg, dan kunt u contact met ons opnemen via het aanvraagformulier op 
www.caresq.nl. Wij zullen uw aanvraag op dat moment beoordelen en vragen u waar nodig om 
aanvullende documentatie. Wij sluiten geen overeenkomsten met terugwerkende kracht. 
Contractaanbiedingen na 1 januari 2021 krijgen een ingangsdatum van de eerste van de maand 
volgend op de maand van aanvraag. 

INNOVATIE VOORSTELLEN 

Naast de inkoop van de reguliere zorg staat Caresq ervoor open om afspraken te maken over 
innovatieve initiatieven, zolang dit volgens de Zorgverzekeringswet mogelijk is en bijdraagt aan 
kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. U kunt uw plannen per e-mail met ons delen via: 
zorginkoop@caresq.nl. Bij voldoende raakvlakken gaan wij graag een verkennend gesprek met u aan. 

OVERIG 

Om de zorg betaalbaar te houden, is het van belang dat de geleverde zorg doelmatige zorg is. Dit 
houdt onder andere in dat de geleverde zorg voldoet aan de kwaliteitsnormen die gelden binnen de 
beroepsgroep. 
Daarnaast moet er sprake zijn van gepast gebruik van zorg. De verzekerden worden zo licht 
als mogelijk en zo zwaar als noodzakelijk geholpen. De doelstellingen van de behandeling worden in 
gezamenlijkheid met de verzekerde vastgesteld en de behandeling wordt hierop ingericht. 
 
Caresq gaat met de beroepsgroepen, die de uitkomsten van het kostenonderzoek Paramedische zorg 
hebben geaccepteerd, in gesprek. 
 
Wij willen samen met u de doelmatigheid van de geleverde zorg en het proces verhogen. Dit doen wij 
mede door middel van: 
• Onderzoek naar de mogelijkheid tot het sluiten van meerjarenovereenkomsten; 
• Marktconformiteit in afspraken en tarieven.  
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DSW 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

DSW heeft in 2019 een driejarige overeenkomst aangeboden (2020-2022). 
Indien u een driejarige overeenkomst heeft, hoeft u niets te doen. Medio oktober ontvangt u een 
addendum met geïndexeerde tarieven. 

VISIE  

• De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de 
stand van de wetenschap en in de praktijk gelden.  
• De zorg moet doelmatig zijn en is gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap 
• De zorgaanbieder moet zich blijven ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te 
oefenen, bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing. 
• We zien een rol voor onszelf weggelegd om 'malpractice' te signaleren. 

CONTRACTEERBELEID  

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar 
contracten aan bij de door de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die 
richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze opgenomen in de overeenkomst.  
 
Wij zijn voornemens per 01-01-2020 geen addendum voor behandelen op scholen af te sluiten, maar 
dit op te nemen in de overeenkomst.  

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

Nee 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

Nee 

INKOOP PARKINSON 

Nee 
  

https://www.dsw.nl/Zorgverleners/logopedie
https://www.dsw.nl/Zorgverleners/logopedie
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Overeenkomst loopt door. In september/oktober wordt een tariefaddendum aangeboden. 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Indien u nog geen overeenkomst heeft afgesloten, kunt u een email sturen naar 
overeenkomsten@dsw.nl. Het aanvragen van een overeenkomst is het gehele jaar mogelijk.  

INNOVATIE VOORSTELLEN 

Innovatie in de zorg is belangrijk. Wat er vernieuwd en daarmee verbeterd moet worden, kan het 
beste bepaald worden door de beroepsgroep. We vinden daarom ook dat het initiatief voor innovatie 
vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar kijken of de 
voorgestelde vernieuwingen binnen de Zorgverzekeringswet vallen en of het idee inderdaad leidt tot 
verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatievoorstel? Stuur deze dan naar het 
volgende e-mailadres: contractering.paramedici@dsw.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de 
omvang van het project is en welke concrete resultaten worden verwacht. 

OVERIG 

Wij contracteren vanaf 01-01-2020 voor DSW, Stad Holland en InTwente Zorgverzekeraar. 
 
  

mailto:overeenkomsten@dsw.nl
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ZORG EN ZEKERHEID 

Bron Zorg en Zekerheid 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

De zorgovereenkomst kent een looptijd van twee jaar dat wil zeggen 2021 en 2022 

VISIE  

Binnen de kernregio hebben wij een visie geformuleerd, onze ‘stip op de horizon’. Daarmee geef wij 
meer inhoudelijk richting. Onze focus ligt daarbij op de samenwerking over de keten heen, de Juiste 
Zorg op de Juiste Plek, digitale zorg en we willen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid leidend 
maken; 

CONTRACTEERBELEID  

Tot en met 2020 heeft Zorg en Zekerheid een deel van de zorginkoop gezamenlijk met de VRZ-
partners ENO en ONVZ georganiseerd. Per 2021 vervalt deze samenwerking. Vanaf 2021 voert Zorg 
en Zekerheid haar eigen inkoopbeleid en verzorgt de inkoop alleen voor haar eigen verzekerden. 
 
Verplichting van het maximale aantal werkdagen voor de eerste behandeling is vanwege arbeidsmarkt 
vervangen door inspanningsplicht. 
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS 

Kwaliteitscyclus vervangt de kwaliteitstoets als differentiatiemiddel. 
 
Men moet gedurende de hele periode waarvoor de zorgovereenkomst geldt, beschikken over een 
certificaat Kwaliteitscyclus Logopedie. Praktijken die gedurende 2021 de Kwaliteitscyclus logopedie 
doorlopen hebben, komen in aanmerking voor een KwaliteitsZorg overeenkomst vanaf 1 januari  
2022.    

VERPLICHTINGEN PREM  

Geen 

INKOOP PARKINSON 

Zorg en Zekerheid koopt logopedie in verband met de ziekte van Parkinson selectief in bij 
logopedisten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. 
 
 

  

https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/zorginkoop.htm
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

De contractering van logopedie verloopt digitaal. De overeenkomsten sluiten wij digitaal af binnen de 
contracteermodule in het VECOZO zorginkoopportaal. 
3 week september stat contractering via Zorginkoopportaal VECOZO. 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

Zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om tot 1 mei 2020 schriftelijk te reageren op het 
inkoopbeleid. Deze reacties zullen wij ter overweging meenemen. 
 
Heeft u inhoudelijke vragen over ons zorginkoopbeleid of wilt u een overeenkomst aanvragen? Of 
heeft u een overeenkomst, maar wilt u iets vragen of wilt u iets wijzigen (bijvoorbeeld e-mailadres of 
uw IBAN)? Neem dan contact op met de afdeling contractbeheer. 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

1 november. 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Praktijken die in 2020 geen zorgovereenkomst voor logopedie hebben gesloten met Zorg en 
Zekerheid via VRZ zorginkoop zien wij als nieuwe aanbieders. Zij kunnen een zorgovereenkomst met 
Zorg en Zekerheid aanvragen. Wij beoordelen of de nieuwe aanbieder van toegevoegde waarde is 
voor onze verzekerden. Indien de beoordeling positief uitvalt, wordt de overeenkomst ter inzage en 
ondertekening getoond in VECOZO. 

INNOVATIE VOORSTELLEN 

Wij zullen in 2021 zelfstandig, zonder ONVZ en ENO, in heel Nederland contracten sluiten voor alle 
zorgsoorten. Daarbij kiezen wij ervoor om alleen aanvullende innovatieve afspraken te maken met 
zorgaanbieders in de regio’s waar wij een groot marktaandeel hebben. Onze kernregio omvat de 
regio’s Zuid Holland Noord (gemeentes: Leiden, Alphen aan den Rijn, Katwijk, Teylingen, Nieuwkoop, 
Leiderdorp, Kaag en Braassem, Noordwijk, Voorschoten, Oegstgeest, Lisse, Hillegom en 
Zoeterwoude), Amstelland (gemeentes: Amstelveen, Ouder-Amstel, Aalsmeer en Uithoorn) en de 
Meerlanden (gemeente Haarlemmermeer). 
 
Zorg en zekerheid staat open voor het maken van afspraken over innovatief zorgaanbod. Wij zijn van 
mening dat innovatieve initiatieven de meeste kans van slagen hebben wanneer zij door 
zorgaanbieders zelf geïnitieerd worden. U kunt ons benaderen met een aanvraag om tot afspraken te 
komen over innovatief zorgaanbod. 

OVERIG 
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ENO 

Bron 

LOOPTIJD OVEREENKOMST 

De overeenkomsten logopedie hebben een looptijd van één kalenderjaar en zijn geldig tot en met 31 
december 2021. 
De merken Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van ENO 

VISIE  

Een sterke eerstelijn is van groot belang. Binnen de eerstelijn zijn de paramedische disciplines, ieder 
vanuit hun eigen professionele taakgebied, direct betrokken bij zorgverlening aan onze verzekerden. 
De toegevoegde waarde van paramedische zorg in de eerste lijn zien we onder andere terug in de 
goede toegankelijkheid van zorg in de buurt, zelfzorgondersteuning en het, waar mogelijk, voorkomen 
van duurdere tweedelijnszorg. Daarnaast draagt het paramedisch vakgebied in de eerste lijn bij aan 
het beantwoorden van multidisciplinaire zorgvragen en de beïnvloeding van ‘contextfactoren’, zoals de 
leefstijl en de sociaal-maatschappelijke situatie van een patiënt. 

CONTRACTEERBELEID  

Contractdifferentiatiemodel logopedie: de Kwaliteitscyclus is als geldig criterium toegevoegd.  

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

Eno past bij de contractering van logopedie contract- en tariefdifferentiatie toe, waarbij kwaliteits- en 
service-elementen mede bepalend zijn voor het soort contract en de daarbij behorende tarieven die 
wij bieden. Wij doen dit om praktijken te belonen die zich aantoonbaar inspannen om meer en/of 
betere kwaliteit van zorg en services te bieden voor onze verzekerden. Op deze manier willen wij u 
stimuleren om te investeren in een continue verbetering van kwaliteit en service van paramedische 
zorg. 
 
De voorwaarde geldt aanvullend op de basiseisen, waarbij de behaalde Kwaliteitstoets en/of 
Kwaliteitscyclus gedurende de gehele looptijd van de zorgovereenkomst 2021 geldig moet zijn. 

VERPLICHTINGEN PREM  

geen 

INKOOP PARKINSON 

Eno koopt in 2021 de zorg bij de ziekte van Parkinson in bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij 
ParkinsonNet. Wij geloven dat het inkopen van zorg bij gespecialiseerde zorgaanbieders, die specifiek 
zijn opgeleid om bij genoemde aandoeningen deskundige begeleiding en zorg te leveren en in 
netwerken multidisciplinair samenwerken, ons helpt bij ons streven om zo veel als mogelijk kwalitatief 
verantwoorde, effectieve en passende paramedische zorg voor onze verzekerden aan te bieden. 
  

file:///C:/Users/nvlf-26/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2J1GAPNF/Bron
https://www.salland.nl/
https://www.zorgdirect.nl/
https://www.hollandzorg.nl/
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

De zorgovereenkomsten worden door Eno niet meer op papier, maar digitaal via het 
Zorginkoopportaal van VECOZO aangeboden;  
 
Wij bieden zorgaanbieders die in 2020 een zorgovereenkomst van Eno of VRZ Zorginkoop 
aangeboden hebben gekregen, voor 2021 opnieuw een zorgovereenkomst aan. Uitzonderingen 
hierop zijn:  

 Zorgaanbieders die zelf hebben aangegeven geen overeenkomst te willen met Eno of VRZ 
Zorginkoop;  

 Zorgaanbieders waarmee wij in bijzondere gevallen hebben afgesproken geen overeenkomst voor 
2021 aan te gaan.  

VRAGEN / TEGENAANBOD  

U kunt uw vraag stellen via contractbeheer@eno.nl of via (0570) 68 74 65.  

UITERSTE TEKENTERMIJN  

Wij hanteren een planning waarbij de contractering voor 2021 volledig is afgerond op 1 november 
2020. De meeste overeenkomsten worden ruim voor de hierboven genoemde termijn aan de 
zorgaanbieders aangeboden. Zorgaanbieders hebben na ontvangst maximaal 6 weken om deze 
overeenkomst met ons af te sluiten; hierna vervalt ons contractaanbod. 

NIEUWE ZORGAANBIEDER  

Nieuwe toetreders kunnen onder vermelding van de AGB-code een overeenkomst aanvragen. Onder 
nieuwe toetreders verstaan wij zorgaanbieders die nooit eerder, of meer dan één jaar geleden voor 
het laatst een zorgovereenkomst met Eno of VRZ Zorginkoop hebben gesloten of aangeboden 
hebben gekregen, en voldoen aan de gestelde minimale eisen.  
Overeenkomsten die gedurende het kalenderjaar worden aangevraagd gaan in op de eerste dag van 
de maand, volgend op de maand waarin de overeenkomst is aangevraagd. 

INNOVATIEVOORSTELLEN 

Innovatie in de zorg moet bijdragen aan het oplossen van problemen en knelpunten. En zoals hiervoor 
te lezen zijn hier voldoende uitdagingen te formuleren. Doorgaan op de huidige voet betekent dan ook 
vastlopen, zowel op financieel gebied als qua bemensing in de zorg. Sinds enige tijd wordt hier nadruk 
op gelegd vanuit de beweging ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. De essentie van de Juiste Zorg op de 
Juiste Plek is het voorkomen-, het verplaatsen- en het vervangen van zorg.  
 
Daartoe bevat het drie elementen:  
A. Substitutie van zorg in de tweede lijn naar de eerste lijn, van de eerste lijn naar huis en van de 
tweede lijn naar huis;  

B. Minder verwijzingen van huis naar de eerste lijn en naar de tweede lijn;  

C. Meer zorg en hulp thuis, meer eigen regie, in nauwe samenwerking met het sociale domein, 
ondersteund door e-health en domotica en persoonsgebonden dossiervorming.  
 
Heeft u als zorgaanbieder een innovatievoorstel dat bijdraagt aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek? 
Stuur dit dan naar contractbeheer@eno.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de omvang van het 
project is en welke concrete resultaten worden verwacht. Wij nemen vervolgens contact met u op over 
de verdere procedure. 

OVERIG 

  

mailto:contractbeheer@eno.nl
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a.s.r .  ZIEKTEKOSTEN 

Bronnen 
https://www.amersfoortse.nl/zorgaanbieder/paramedische-zorg 
 
https://www.ditzo.nl/zorgaanbieder/paramedie 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

3 jaar, 2020 t/m 2022, 
Voor 2021 wordt er geen nieuwe overeenkomst aangeboden. 

VISIE  

a.s.r. Ziektekosten koopt vanaf het inkoopjaar 2020 bijna alle zorg zelfstandig in. Dat betekent dat we 
vanaf inkoopjaar 2020 bij veel zorgaanbieders voor de eerste keer een eigen contract gaan 
aanbieden. 

CONTRACTEERBELEID  

a.s.r. Ziektekosten ziet de behandelindex en de PREM momenteel niet als bruikbare maatstaven voor 
het meten van kwaliteit. Deze zullen wij dan ook niet gebruiken als differentiatie-instrumenten bij de 
contractering van logopediepraktijken. 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

Nee 

VERPLICHTINGEN PREM  

geen 

INKOOP PARKINSON 

Geen aparte inkoopvoorwaarden 
  

https://www.amersfoortse.nl/zorgaanbieder/paramedische-zorg
https://www.ditzo.nl/zorgaanbieder/paramedie
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Voor 2021 wordt er geen nieuwe overeenkomst aangeboden. Het huidig contract lo0pt door tot en met 
2022. 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

Als kleine, landelijke verzekeraar willen wij het graag anders doen. Slimmer, sneller en met oog voor 
wederzijdse belangen. We denken bij alles na of het efficiënter kan. Samen met u geven we vorm aan 
innovaties en halen we knelpunten weg. Als kleine verzekeraar kunnen we dit vaak snel organiseren. 
Ook staan we open voor andere manieren van inkopen en nodigen we u van harte uit om uw ideeën 
hierover met ons te delen. 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

Niet van toepassing. 

NIEUWE ZORGAANBIEDER  

Heeft u in 2020 geen contract met ons gehad, dan kunt u een contract aanvragen via 
paramedie@asr.nl. Het aangaan van de overeenkomst gaat elektronisch via VECOZO, waar geen 
vragenlijsten ingevuld hoeven te worden. 

INNOVATIEVOORSTELLEN 

Innovaties zijn vangroot belang om verzekerden ook in de toekomst te kunnen voorzien van kwalitatief 
hoogstaande en betaalbare zorg. Wij geloven dat de beste initiatieven voor innovatie vanuit het 
zorgveld komen en nodigen u van harte uit om deze met ons te delen. Wij toetsen of deze innovatieve 
voorstellen inpasbaar zijn binnen de Zorgverzekeringswet en of deze een verbetering betekenen van 
de zorg, de dienstverlening voor onze verzekerden en/of een verlaging van de zorgkosten. Als 
zorgaanbieder kunt u innovatievoorstellen indienen via het e-mailadres innovatie.zorg@asr.nl. 

OVERIG 

 
 
  



 
 

24 
Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2021 

ONVZ 

Bron 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

1 jaar.  

VISIE  

ONVZ staat voor een overzichtelijk en eenvoudig inkoopproces. Waarbij wij inzetten op minimale 
administratieve lasten voor u als paramedisch zorgaanbieder. Dit is ook het uitgangspunt voor onze 
overeenkomst. Geen vragenlijsten bij het sluiten van een overeenkomst. Geen verplichte 
patiënttevredenheidsonderzoeken. Wij sluiten met onze voorwaarden aan bij de richtlijnen, 
kwaliteitseisen en registers die door de beroepsgroep zijn opgesteld. En we bieden een eenvoudige 
overeenkomst. Zo houdt u tijd over voor onze verzekerden en voor plezier in uw werk. 

CONTRACTEERBELEID  

Voorheen deden we dit samen met Eno en Zorg en Zekerheid, via de organisatie VRZ Zorginkoop. 
Door de zelfstandige inkoop geven we nog beter invulling aan onze eigen waarden.  
 
Wij vinden dat kwalitatief goede zorg in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de 
beroepsgroep en zorgaanbieders zelf. Daarom sluiten wij ook met onze voorwaarden aan bij de 
richtlijnen, kwaliteitseisen en registers die door de beroepsgroep zijn opgesteld. ONVZ stelt alleen 
aanvullende eisen als dat in het belang is van onze verzekerden en/of als dat nodig is om onze taak 
als zorgverzekeraar goed uit te voeren.  

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

Nee. 

VERPLICHTINGEN PREM  

Geen. 

INKOOP PARKINSON 

Geen specifieke inkoopvoorwaarden. 
 
  

https://www.onvz.nl/zorgverlener/inkoop-paramedie
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

September 2020. 
ONVZ benadert alle vrijgevestigde paramedische praktijken.  

De overeenkomsten sluiten wij digitaal af via het VECOZO Zorginkoopportaal..  

VRAGEN / TEGENAANBOD  

Zorgaanbieders hebben de mogelijkheid tot 1 mei een schriftelijk onderbouwde reactie op het 
inkoopbeleid op hoofdlijnen te geven. Deze reacties worden ter overweging meegenomen. 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

Zorgaanbieders hebben na ontvangst van het aanbod 6 weken de tijd om de overeenkomst in 
VECOZO te ondertekenen. 

OVEREENKOMST IN VECOZO TE ONDERTEKENEN.NIEUWE ZORGAANBIEDER  

Bent u een nieuwe praktijk? En voldoet u aan de in paragraaf ‘Wie komt in aanmerking voor een 
overeenkomst’ gestelde voorwaarden, dan kunt u onder vermelding van de AGB-code een 
overeenkomst aanvragen. Zie ‘Bereikbaarheid’ voor de contactgegevens. Overeenkomsten die 
gedurende het kalenderjaar worden aangevraagd, gaan in op de eerste dag van de maand volgend 
waarop de overeenkomst is aangevraagd. 

INNOVATIEVOORSTELLEN 

Innovatie speelt in de zorg een belangrijke rol. ONVZ steunt dit daarom graag. Hierbij is het voor ons 
essentieel dat dit zorgaanbod toegevoegde waarde heeft voor onze verzekerden. Wanneer u een 
goed idee heeft voor innovatie en/of eHealth, ontvangen wij graag een inhoudelijk en financieel 
onderbouwde businesscase waarin de volgende punten concreet zijn uitgewerkt: 

 hoe deze innovaties en/of eHealth een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit, 
toegankelijkheid, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg; 

 hoe innovaties en/of eHealth een bijdrage leveren aan zelfmanagement voor de verzekerde, 
die daardoor inzicht en controle krijgt over de eigen gezondheid; 

 op welke wijze innovatie en/of eHealth wordt ingezet binnen de organisatie; 

 welke extra service verzekerden geboden worden door middel van innovaties en/of eHealth; 
 een financiële paragraaf waarin de kosten voor implementatie en de kosten en besparingen in het 

reguliere zorgproces zijn opgenomen. 

OVERIG 

 
 
 


